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Kúpna zmluva 

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov  
 

Zmluva je uzatvorená  v rámci cezhraničného projektu spolufinancovaného zo zdrojov Európskej únie s názovom projektu: 

„Zvýšenie inštitucionálnej výkonnosti stredných odborných škôl skrz cezhraničnú spoluprácu Improving the 
institutional capacity of technical vocational schools through cross-border cooperation  -  akronym: INTERSKILL 

2021 kód: SKHU/1902/4.1/085  

 
Zmluvné strany 

uzatvárajú túto kúpnu zmluvu  
(ďalej len „zmluva“) 

  
uzatvárajú túto kúpnu zmluvu 

(ďalej len „zmluva“) 
Kupujúci: Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola - Stredná odborná škola 

technická a  ekonomická Jozefa Szakkayho, Grešákova 1, Košice 
Sídlo: Grešákova 1, 040 01  Košice 
IČO: 00161781 
DIČ: 2020762447 
Zapísaný v: Zriaďovacia listina KSK č.  
Zastúpený:   Ing. Eva Matejová – riaditeľka školy 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
SWIFT:  SUBASKBX 
IBAN: SK37 8180 0000 0070 0065 3054 
Kontaktná osoba  
za predmet zmluvy: Ing. Eva Matejová – riaditeľka školy 0903 573 722 
Druhá kontaktná  
osoba: Ing. Rozália Tobákošová – manažér projektu 0903 360 959 
(ďalej len „kupujúci“) 
 
Predávajúci: 
a 
Predávajúci: 
Obchodné meno: HELAGO - SK s.r.o 
Sídlo: Kosodrevinová 2 ,821 07 Bratislava 
Zastúpený: Ing. Vladimír Horčičák 
IČO: 47479256 
DIČ:  2023908898 
IČ DPH: SK2023908898 
Bankové spojenie: ČSOB Bratislava 
IBAN: SK9275000000004018970484 
E-mail: info@helago-sk.sk 
(ďalej len „Predávajúci“) 
(ďalej len „Zmluvné strany“) 
 
Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kupujúci - verejný obstarávate!’ na obstaranie 
predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom: „Edukačné pomôcky“, 
ktoré bolo vyhlásené dňa XX.08.2021 a úspešným uchádzačom sa stal predávajúci. 

 
Článok. I. 

Predmet zmluvy 
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy podľa prílohy č. 1 Technická a cenová špecifikácia predmetu 

zmluvy, ktorá tvorí prílohu tejto kúpnej zmluvy a kupujúci sa zaväzuje tieto od predávajúceho prevziať. 
2. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi zmluvnými stranami týkajúceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo kvality 

plnenia predmetu zmluvy, v prípadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo nerieši zmluva, platí až do prijatia vzájomnej 
dohody zmluvných strán alebo rozhodnutia príslušného orgánu, písomné stanovisko Kupujúceho a Predávajúci je 
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povinný toto stanovisko Kupujúceho rešpektovať a prípadné podmienky v ňom uvedené dodržiavať. 
3. Ak by v priebehu plnenia predmetu zmluvy došlo k akýmkoľvek rozporom medzi Kupujúcim a Predávajúcim, 

nesmie dôjsť k zastaveniu plnenia predmetu zmluvy alebo jeho oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu realizácie 
plnenia zo strany Predávajúceho, pričom Predávajúci zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú nedodržaním tejto 
povinnosti. 

 
Článok 2 

Cena a platobné podmienky 
1. Predávajúci touto zmluvou predáva a Kupujúci kupuje predmet zmluvy uvedený v čl. 1. za dohodnutú cenu podľa 

§ 3 ods. 1 v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení v hodnote: 
21 310,75 eur bez DPH, 4 262,15 eur 20% DPH, 25 572,90 eur vrátane DPH, 
slovom: Dvadsaťpäťtisícpäťstosedemdesiatdva ,90 €  ktorá je stanovená v zmysle prílohy č. 1. Technická a 
cenová špecifikácia" predmetu zmluvy v zmysle čl. 1 bod č. 1. 

2. Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie ceny za dodávku predmetu zmluvy až po dodaní predmetu kúpnej 
zmluvy. Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru až po písomnom odsúhlasení celkového plnenia predmetu 
kúpnej zmluvy Kupujúcim, inak mu je Kupujúci oprávnený faktúru vrátiť späť. Faktúra bude vo výške 100% z 
celkovej dohodnutej ceny, ktorú Predávajúci vystaví len v prípade zápisničného odovzdania a prevzatia celého 
predmetu zmluvy bez vád a nedorobkov. 

3. Predávajúci nemá nárok na dodatočnú platbu za náklady, ktorým bolo možné predísť pri včasnom upozornení 
Kupujúceho a za nedostatky na strane Predávajúceho. 

4. Kupujúci neposkytne Predávajúcemu preddavok ani zálohu. 
5. Faktúra bude splatná do 60 dní od doručenia faktúry. 

 
Článok 3 

Realizácia dodávky a prechod vlastníctva 
1. Termín dodania predmetu zmluvy je do 3 mesiacov od dňa nadobudnutia účinnosti tejto kúpnej zmluvy. 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke práva k predmetu zmluvy prejdú na Kupujúceho po zaplatení zmluvnej 

ceny. 
Článok 4 

Podmienky plnenia predmetu zmluvy 
1. Predávajúci bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej 

úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a podmienky tejto zmluvy. Predávajúci sa bude riadiť 
východiskovými podkladmi Kupujúceho, pokynmi Kupujúceho, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov 
zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami poskytovateľa NFP. 

2. Miestom plnenia predmetu zmluvy je budova verejného obstarávateľa na Grešakovej ulici č. l v Košiciach. 
3. Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávkou tovaru a kedykoľvek 

počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, a následne do 31.12.2026, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im 
všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä: 
a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby, 
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, 
c) Najvyšší kontrolný úrad príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, 
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, 

 
Článok 5 

Protokolárne odovzdanie 
1. Celkový predmet zmluvy podľa čl. 1 tejto zmluvy prevezme Kupujúci od Predávajúceho ako celok po jeho 

doručení, presune, odbornej montáži, inštalácii na miesto dodania v termíne podľa článku 3 bod 1 tejto zmluvy 
formou preberacieho protokolu, v ktorom budú uvedené aj jednotlivé položky dodaného predmetu. 

2. Po splnení dodávky predmetu zmluvy podľa čl. 1 tejto zmluvy potvrdia túto skutočnosť splnomocnení zástupcovia 
oboch zmluvných strán bez meškania svojimi podpismi na preberací protokol. 

3. Dňom zaplatenia kúpnej ceny prechádza na Kupujúceho vlastníctvo k predmetu zmluvy. Podpisom preberacieho 
protokolu oboma zmluvnými stranami, Kupujúci preberá zodpovednosť za nebezpečenstvo škody. 



3
 

 
Článok 6 

Záručná doba, záručný servis 
1. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet kúpnej zmluvy je dodaný podľa podmienok zmluvy, všetkých jej príloh, 

a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 
2. Predávajúci poskytuje Kupujúcemu na predmet kúpnej zmluvy záruku v rozsahu 24 mesiacov na celý predmet 

dodávky podľa čl. 1. 
3. Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po podpise preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami. 
4. Kupujúci je oprávnený v prípade vzniku vady na dodanom tovare uplatniť písomnú reklamáciu u predávajúceho. 

Vybavovanie reklamácií sa riadi podľa platných ustanovení Občianskeho zákonníka. 
5. Náklady na záručné opravy (práca a náhradné diely) znáša po celú záručnú dobu Predávajúci. 
6. Záruka sa nevzťahuje na poruchy, ktoré vzniknú vinou nesprávneho alebo nešetrného používania alebo 

neoprávneného zásahu do zariadenia, alebo vplyvom prírodného živlu. 
 

Článok 7 
Zmluvné pokuty 

1. Zmluvná strana je v omeškaní s plnením záväzku, ak nesplní riadne a včas svoj záväzok, ktorý pre zmluvnú stranu 
vyplýva z tejto zmluvy, a to až do doby poskytnutia riadneho plnenia alebo do doby, keď záväzok zanikne iným 
spôsobom. 

2. Predávajúci nie je v omeškaní s dodávkou predmetu zmluvy v prípade, že priestory určené pre predmet dodávky 
nie sú pripravené na dodávku alebo funkčné. V takomto prípade je povinný Predávajúci na túto skutočnosť 
Kupujúceho písomne upozorniť a Kupujúci následne Predávajúcemu určí náhradný termín alebo miesto dodávky. 

3. V prípade omeškania Predávajúceho s termínom realizácie dodávok tovarov uvedených v čl. 3 bod 1, môže 
Kupujúci účtovať Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 100,00 eur za každý deň omeškania. 

4. V prípade, ak je Kupujúci v omeškaní s úhradou faktúry, môže Predávajúci účtovať Kupujúcemu úrok z omeškania 
vo výške 100,- € za každý deň omeškania. 

5. Podkladom pre uhradenie zmluvnej pokuty je jej vyúčtovanie oprávnenou zmluvnou stranou. Zmluvná pokuta je 
splatná do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy oprávnenej zmluvnej strany k jej uhradeniu povinnou 
zmluvnou stranou. 

 
Článok 8 

Vyššia moc 
1. Zmluvné strany budú oslobodené od zodpovednosti za neplnenie predmetu tejto zmluvy, pokiaľ takéto neplnenie 

je zavinené pôsobením "vyššej moci'’. Vyššou mocou sa rozumejú najmä požiar, zemetrasenie, havária, štrajk, 
embargo, administratívne opatrenia štátu (covid 19) a iné také udalosti, ktoré zmluvné strany nemohli za 
normálnych okolností predvídať, a ktorým nemohli pri použití obvyklých prostriedkov a opatrení zabrániť. 

2. Začatí, ako aj o pominutí pôsobenia “vyššej moci” sú zmluvné strany povinné sa vzájomne bez meškania písomne 
informovať. Oslobodenie od zodpovednosti za neplnenie predmetu zmluvy trvá po dobu pôsobenia “vyššej moci”, 
najviac však 1 mesiac. Po uplynutí tejto doby sa zmluvné strany dohodnú na ďalšom postupe a prípadne na 
vzájomnom odstúpení od tejto zmluvy. 

 
Článok 9 

Odstúpenie od zmluvy 
1. Kupujúci si vyhradzuje právo na predčasné ukončenie zmluvy a Predávajúci prehlasuje, že s týmto súhlasí bez 

nároku na uplatnenie si náhrady škody a ušlého zisku v nasledovných prípadoch: 
a) dohodou zmluvných strán; 
b) jednostranným odstúpením v prípade: 
ba) ak jedna so zmluvných strán vstúpi do likvidácie, 
bb) ak na majetok jednej so zmluvných strán bude vyhlásený konkurz, alebo 
bc) ak Predávajúci bez súhlasu Kupujúceho postúpi práva a záväzky zo zmluvy na inú osobu. 

2. Odstúpenie od zmluvy nadobudne účinnosť dňom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej 
strane na adresu uvedenú v čl. 1. V pochybnostiach sa má za to, že odstúpenie bolo doručené druhej zmluvnej 
strane tretí deň po jeho odoslaní. 

Článok 10. 
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Záverečné ustanovenia 
 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom 
po zverejnení zmluvy na webovom sídle objednávateľa. 

2. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov uzatvorených v súlade so 
zákonom o verejnom obstarávaní, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými 
zástupcami oboch zmluvných strán. 

3. Pri právnych vzťahoch osobitne neupravených uzatvorenou kúpnou zmluvou sa zmluvné strany riadia príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že s obsahom zmluvy sa dôkladne oboznámili, porozumeli jej obsahu a prehlasujú, že 
táto nebola uzatvorená v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok a že ju uzatvárajú zo slobodnej vôle a bez 
nátlaku, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 - Technická a cenová špecifikácia“ predmetu zmluvy v 
zmysle čl. 1 bod č. 1. 

 
Príloha: 
1. Technická a cenová špecifikácia“ predmetu zmluvy 

 
 

V Košiciach dňa 30.08.2021 V Košiciach dňa 30.08.2021 
 
 
 

Kupujúci: Predávajúci: 
Ing. Eva Matejová                                                                 Ing. Vladimír Horčič 

riaditeľka                                                                                     konateľ 
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príloha č. 1 

Technická a cenová špecifikácia predmetu zákazky 
  

P.č. 
Názov 
pomôcky 

Názov tovaru,  typ, technické 
parametre, atď. 

Počet 
kusov 

Cena bez 
DPH za 

kus 

Cena s 
DPH za 

kus 
Cena spolu 
bez DPH 

Cena spolu s 
DPH 

1. Sily v 
rôznych 
rovinných 
nosníkoch 

SE 110.21 Sily v rôznych 
jednoplošných priehradových 
väzníkoch                             
Výrobca : G.U.N.T. Hamburg 
 
[1] skúmanie tyčových síl v staticky 
určenom priehradovom nosníku 
[2] Možná výstavba rôznych 
priehradových väzníkov 
[3] 2 podpory s uzlovými diskami 
[4] zariadenie na aplikáciu zaťaženia s 
meračom sily namontovateľné na 
disky rôznych uzlov 
[5] meracie body na meranie sily na 
každej tyči 
[6] potrebný merací zosilňovač (nie je 
súčasťou dodávky) 
[7] softvér v meracom zosilňovači na 
grafické vyhodnotenie nameraných 
hodnôt 
[8] úložný systém na uloženie 
komponentov 
[9] experimentálne nastavenie v rámci 
(požadované príslušenstvo, nie je 
súčasťou dodávky) 
 
Technické data 
 
Tyče: 19 
- 2 tyče 150 mm 
- 5 tyčí 259 mm 
- 7 tyčí 300 mm 
- 1 tyč 397 mm 
- 3 tyče 424 mm 
- 1 bar 520 mm 
- uhol medzi tyčami: 30 °, 45 °, 60 °, 
90 ° 
- maximálna sila tyče: 500 N. 
- meracie body na každom pruhu 
- výška krovu max. 450 mm 
- dĺžka krovu max. 900 mm 
Načítať aplikačné zariadenie 
- ± 500 N. 
- promócie: 10N 
 
Rozmery a hmotnosť 
 
DxŠxV: cca. 1170 x 480 x 178 mm 
(úložný systém) 
Hmotnosť: cca. 26 kg (celkom) 

1 11 930,00 14 316,00 11 930,00 14 316,00 
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2. Montážny 
rám pre 
uchytenie 
síl v 
rôznych 
rovinných 
nosníkoch  

SE 112 Montážny rám 
Výrobca : G.U.N.T. Hamburg 
[1] rám pre upevnenie experimentov v 
oblasti statiky, pevnosti materiálov a 
dynamiky 
[2] robustný dvojitý rám z oceľových 
profilov, zváraný 
[3] jednoduchá, presná montáž 
všetkých komponentov pomocou 
presných upevňovacích svoriek 
[4] stabilný na laboratórnych stoloch 
alebo pracovných stoloch 
[5] rám dodávaný v demonte 
 
Technické data 
 
Montážny rám vyrobený z oceľových 
profilov 
- otvor rámu ŠxV: 1250 x 900 mm 
- šírka drážky prierezu: 40 mm 

1 1 430,00 1 716,00 1 430,00 1 716,00 

3. Viackanálo
vý merací 
zosilňovač 
na meranie 
síl v 
rôznych 
rovinných 
nosníkoch  

 FL 152 
Viackanálový merací zosilňovač         
Výrobca G.U.N.T. Hamburg                                                                                 
Špecifikácia 
[1] viackanálový merací zosilňovač na 
spracovanie signálov tenzometra 
[2] pripojenie tenzometra v polovičnej 
alebo úplnej konfigurácii mosta 
[3] pripojenie tenzometra cez 68-
kolíkový vstupný port 
[4] automatická tára nameraných 
hodnôt 
[5] spracovanie nameraných hodnôt 
priamo v meracom zosilňovači alebo 
pomocou dodávaného softvéru na PC 
[6] integrovaný dotykový displej na 
ovládanie a zobrazenie nameraných a 
spracovaných hodnôt 
[7] integrovaný softvér pre 
experimentálne jednotky na analýzu 
napätia a deformácie a na sily v 
priehradových väzníkoch 
[8] softvér na zber údajov cez USB v 
systéme Windows 8.1, 10 

1 3 174,00 3 808,80 3 174,00 3 808,80 
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4. Demonštrat
ívna 
prevodovka 
s čelným 
ozubeným 
súkolesom 
jednostupň
ová + sada 
nástrojov 

 57345Šneková prevodovka ETS1, 
jednostupňová, v systémovom kufri                                             
Výrobca ETS Didactic GMBH 
Kinding                                                              
Demontovaná špirálová prevodovka, 
dodáva sa v    
systémové puzdro na prepravu a 
skladovanie 
Rozmer kufríka: (š x v x h) 400 mm x 
578 mm x 300 mm 
súčasťou súčiastky: 
1 skriňa prevodovky 
1 kryt prevodovky 
1 výstupný hriadeľ, nerez 
1 vstupný hriadeľ, nerez 
1 ozubené koleso, nerez 
1 pastorok, nerez 
1 sada drážkovaných guľkových 
ložísk), nehrdzavejúca 
1 sada poistných krúžkov 
1 sada kľúčov 
1 sada tesniacich krúžkov 
4 skrutky hlavy valcov, ISO 4762, 
M8x16, nerez 
1 odvzdušňovacia skrutka, mosadz, 
M10x1 
2 koncové skrutky, nerez, M10x1 
1 ručné koleso                                                     
sada náradia potrebná na vykonávanie 
experimentov v manuáli „Technológia 
prevodovky“ 
skladajúci sa z: 
Kliešte na poistné krúžky A1, 10-25 
Kliešte na poistné krúžky A2, 19-60 
Kliešte na poistné krúžky J3, 40-100 
Uhlové kliešte na poistné krúžky J31, 
40-100 
Nástrčný kľúč, SW. 10 
Kľúč, SW. 13/10 
Uhlový šesťhranný kľúč, SW. 5 
Uhlový šesťhranný kľúč, SW. 6 
Puzdro zo syntetického systému so 
zariadením na uchytenie a upevnenie 
nástrojov, na montáž do základnej 
prevodovej skrine, so sklopnou 
rukoväťou 
Rozmer kufríka: (š x v x h) 400 mm x 
105 mm x 300 mm 

1 3 319,00 3 982,80 3 319,00 3 982,80 
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5. Aplikácia 
na 3D 
vizualizáciu 
montáže   

Tec2Skill® Mechanical - 
Technológia prevodovky 
podporujúca digitálne vzdelávanie                                                                                 
• Digitálny vzdelávací asistent  
• aplikácia pre Android a iOS  
• technológiou na integráciu teórie a 
praxe do procesu učenia sa pomocou 
inteligentných pomôcok, akými sú 
tablety alebo smartfóny. 
• Umožnite rýchlejší prístup k 
technológii s pozornosťou 
návštevníkov 

1 1 205,00 1 446,00 1 205,00 1 446,00 

6. Stavebnica 
Pneumatics 

   533013 - Pneumatics       Výrobca 
Fischertecnik                                                                   
Používa realistické modely, ktoré 
ukazujú, ako pracujú kompresory, 
vzduchové ventily a valce. Výkonný a 
kompaktný kompresor zaručuje pre 
modely spoľahlivú dodávku 
stlačeného vzduchu. 
Môže byť zostavených 8 vzdelávacích 
modelov umožňujúcich poskytnúť 
budúcim technikom a inžinierom 
komplexnú prípravu na tému 
pneumatiky. 
 
Obsahuje 
• kompresor 
• 4x pneumatické valce 
• 4x 4/3-cestné manuálne ventily 
• zásobník na 9 V batérie (batérie nie 
sú súčasťou) 
Technické údaje 
• Počet zostaviteľných modelov: 8 
• Počet komponentov: 440 
• Rozmery boxu: 440 x 315 x 150 mm 
• Hmotnosť: 2 991 g 

1 252,75 303,30 252,75 303,30 

Cena spolu za predmet zákazky 21 310,75 € 25 572,90 € 

Podpis a pečiatka uchádzača:  

 
 


