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KÚPNA ZMLUVA  
 
 

uzavretá v súlade s § 409 a nasl. zákona číslo 513/1991 Zb.,  
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi nižšie uvedenými zmluvnými stranami 

 
 

1.   Kupujúci:    ANAJ SLOVAKIA s.r.o. 
Sídlo:   Nádražná 329 

015 01 Rajec  
Štatutárny zástupca: Zuzana Pekarová, konateľka   
IČO :    36 345 750 

DIČ :    2022025962 

IČ DPH :    SK2022025962 

Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s. 

  IBAN:    SK2311000000002623068270 
(ďalej len „ Kupujúci “) 

 

 
2.   Predávajúci:   Slavomír Komár ELMONT - SK 

Sídlo:   Mlynská 2310/20, 018 61 Beluša 
Zastúpený:    Slavomír Komár 
IČO :    51653095 
DIČ :    1082717559 
IČ DPH:    SK1082717559 
Bankové spojenie :   Tatrabanka, a.s. 
IBAN :    SK2811000000002944054275 

 (ďalej len „ Predávajúci “) 
 (ďalej aj „Zmluvné strany“) 

 
 
 

Článok I. 
Účel zmluvy 

 

1. Kupujúci realizoval obstaranie predmetu zákazky na nákup HW & SW vybavenia z projektu Obstaranie 
inteligentných inovatívnych technológií v spoločnosti ANAJ SLOVAKIA, s.r.o.  vrátane dovozu do miesta 
dodania, uvedenie do prevádzky, ktorého podrobná špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 1 tejto zmluvy 
(ďalej len „tovar“).  

 
2. Do súťaže predložil ponuku aj predávajúci. Na základe vyhodnotenia ponúk zmluvné strany uzavretím 

tejto zmluvy prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob dodania predmetu zákazky v zmysle 
vyhlásenej súťaže. 

 
 

Článok II.  
 Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je dodávka  tovaru: Server DL380, HPE480GB SATA MU SFF SC MV SSD, 

windows 2019 standard, CAL5 user, SDH1500, Rack42U, Aruba 2530, 48G, RS36118x, WD6003FFBX, 
55BL3050Q, HP Z2, ZBook 15, IEC320C13C14-2, ACAR S, KLPROFI1B, KLEXI65504A, E273m, KB-
102-U-BL, WM-01BK vrátane dovozu a uvedenia do prevádzky. Kupujúci požaduje podporu 
v slovenskom alebo českom jazyku. 

 Presná špecifikácia predmetu zmluvy je  uvedená v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 
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Článok III. 

Miesto a termín dodania tovaru 
 

1.  Miestom dodania tovaru je prevádzka spoločnosti ANAJ SLOVAKIA s.r.o., Nádražná 329, Rajec.    
 
2.  Termín dodania tovaru je do 3 mesiacov od účinnosti zmluvy. 
 
3. V prípade nedodania tovaru v  termíne podľa bodu článku III. bodu 2.  vzniká kupujúcemu nárok účtovať 

úrok z omeškania vo výške 0,05 %  z fakturovanej ceny za každý deň omeškania maximálne do výšky 
5% z kúpnej ceny (ceny bez DPH). Kupujúci je súčasne oprávnený písomne odstúpiť od kúpnej zmluvy. 

   
 

Článok IV. 
Cena za tovar 

 
 1. Cena za tovar bola určená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších zmien a doplnkov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení 
neskorších zmien a doplnkov ako cena pevná vo výške:  

  
cena bez DPH :  26 053,00 EUR   
DPH vo výške 20% :   5 210,60 EUR   
cena s DPH :  31 263,60 EUR   
(slovom : Tridsaťjedentisícdvestošesťdesiattri eur šesťdesiat centov).   

 
2. Cena je stanovená vrátane všetkých nákladov na dovoz, uvedenie tovaru do prevádzky a prípadných 

nákladov súvisiacich s realizáciou  záručnej opravy. 
           

 
Článok V. 

Platobné podmienky 
 

1.  Zaplatenie kúpnej ceny bude vykonané v dvoch častiach, a to zálohou 30% po nadobudnutí účinnosti 
zmluvy a 70% po dodaní tovaru na základe  jeho prevzatia zodpovedným pracovníkom určeným 
kupujúcim, ktorý tento úkon potvrdí podpisom dodacieho listu a preberacieho protokolu  vybaveného 
potrebnými náležitosťami. Dodací list a preberací protokol podpísaný kupujúcim a predávajúcim tvorí 
neoddeliteľnú prílohu faktúry, ktorú vystaví predávajúci.  

 

2. Úhrada zálohovej faktúry bude realizovaná bezhotovostne do 14 dní od jej vystavenia. Úhrada konečnej 
faktúry sa uskutoční bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho a je splatná do 60 dní od 
doručenia faktúry.  

 

3.  Pokiaľ vystavená faktúra nebude obsahovať všetky predpísané náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, prípadne po obsahovej  stránke nebude 
úplná, alebo ak nebude v súlade  s touto zmluvou, kupujúci si  vyhradzuje právo takúto faktúru vrátiť 
predávajúcemu na prepracovanie. Lehota splatnosti faktúry začína plynúť kupujúcemu až po  vystavení  
opravenej faktúry. 

 

4. V prípade neuhradenia faktúry v termíne splatnosti vzniká predávajúcemu nárok  účtovať úrok   
z omeškania vo výške 0,05 %  z fakturovanej ceny za každý deň omeškania. 

 
 

Článok VI. 
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy 

 
1. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať tovar v termíne uvedenom v článku III.  bod 2. Súčasťou dodávky 

bude dodací list, preberací protokol, záručný list, vyhlásenie zhody a doplňujúce podklady  k nim, alebo 
certifikátmi vydanými autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami Európskymi 
spoločenstvami, ktoré majú  oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov, návod na obsluhu 
v slovenskom alebo českom jazyku.  
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2. Kupujúci je oprávnený odmietnuť dodanie, ak technické parametre dodávaného tovaru   nezodpovedajú 

parametrom uvedeným v ponuke  predloženej v súťaži, alebo ak sa preukážu funkčné  nedostatky pri 
montáži a skúšobnej prevádzke.   

   V takomto prípade je predávajúci povinný odstrániť všetky nedostatky v lehote do 10 pracovných dní. 
Inak je kupujúci oprávnený od kúpnej zmluvy písomne odstúpiť. 

 
3.  Vlastníctvo k tovaru prechádza na kupujúceho protokolárnym prevzatím tovaru a finančným vyrovnaním 

voči predávajúcemu. 
 
4.  Prechod nebezpečenstva škody na kupujúceho vzniká prevzatím tovaru a podpísaním preberacieho 

protokolu. 
 

Článok VII. 
Záruky a sankcie 

 
1. Predávajúci je povinný dodať tovar v súlade s touto zmluvou.  Ak  predávajúci nesplní záväzky 

vyplývajúce z tejto zmluvy  riadne a včas, je kupujúci  oprávnený odstúpiť od zmluvy. 
 
2.  Záručná doba na predmet zmluvy je 24 mesiacov. 
 
3.  Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim (od dátumu uvedenom v preberacom 

protokole). 
 
4.  Záruka nebude uznaná, pokiaľ kupujúci preukázateľným spôsobom porušil, príp. nedodržal pracovné 

postupy obvyklé pri používaní tovaru, pričom takéto skutočnosti, ak nastanú, je  predávajúci povinný 
hodnoverne preukázať.   

 
Článok VIII. 

Podmienky záručného servisu na stroj 
 

1.  Záručný servis zabezpečuje predávajúci. Pri splnení záručných podmienok predávajúci v záručnej lehote 
bezplatne odstráni všetky vady tovaru, tiež  jeho príslušenstva. Reakčný čas pri nahlásenej poruche je 
24 hod. a nástup servisného technika maximálne do 48 hodín od nahlásenia poruchy. Príchod technika 
nie je nutný v prípade, ak je možné chybu identifikovať a odstrániť vzdialeným prístupom, cez internet, 
a pod. Pri neodstránení poruchy do 10 pracovných dní od nahlásenia poruchy bude predávajúci povinný 
zaplatiť kupujúcemu finančnú náhradu vo výške 200 EUR/deň. Lehoty uvedené v tomto bode platia pre 
pracovné dni. 

 
Kontaktná osoba:  Slavomír Komár, mobil: 0904353147, e-mail: elektromontaze.ks@gmail.com 

 
 

Článok IX. 
Riešenie sporov 

 
1.   Prípadné nedorozumenia, alebo rozpory, sa zmluvné strany budú maximálne usilovať riešiť dohodou. 
 
2. Zmluvný vzťah sa bude riadiť príslušným právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude 

rozhodovať príslušný súd SR a to v jazyku slovenskom. Záväzný je slovenský výklad  dokumentov 
a zmluvy. 

 
 

Článok X. 
Záverečné ustanovenia 

 
1.  Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu poslednej zmluvnej strany a účinnosť dňom nasledujúcim po 

dni jej zverejnenia na webovom sídle kupujúceho. Zmluva bude zverejnená až po ukončení finančnej 
kontroly, v rámci ktorej Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku neidentifikoval nedostatky, 
ktoré mali, alebo mohli mať vplyv na výsledok zadávania zákazky. 

 

mailto:elektromontaze.ks@gmail.com
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2.  Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto  zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto zmluvy. 
Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného 
zákonníka.  

 
3. Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overenia súvisiaceho s dodávaným tovarom 

kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to 
oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu/overenia a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 
Oprávnené osoby na výkon kontrola/auditu sú najmä: 

 a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, 
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené 
osoby,  

 c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby, 
 d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon 

kontroly/auditu, 
 e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 
 f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 
 g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými Právnymi predpismi SR 

a právnymi aktmi EÚ. 
 
4.  Zmluvu môžu zmluvné strany meniť len písomnými obojstranne odsúhlasenými a  podpísanými 

dodatkami v rozsahu podmienok uvedených vo Výzve na predkladanie ponúk .         
 
5. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých Kupujúci obdrží tri vyhotovenia 

a Predávajúci jedno vyhotovenie.      
 
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená, zodpovedá ich 

skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne prejavili, na dôkaz čoho pripájajú 
podpisy svojich štatutárnych orgánov. 

 
7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:  

Príloha č. 1 – Technická špecifikácia predmetu zmluvy (Cenová ponuka úspešného dodávateľa) 
 
V Rajci dňa 14.07.2021           V Beluši dňa 14.07.2021 
 
 
 
    
  ––––––––––––––––––––––––-                                     –––––––––––––––––––––––––– 
  Zuzana Pekarová, konateľka                          Slavomír Komár 
            za kupujúceho                 za predávajúceho 
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                CENOVÁ PONUKA na Časť 3 

 
 

 

HW a SW vybavenie 
 

Účel obstarávanej technológie:   Virtualizácia serveru, riadenie kont doménovou politikou, celkové zvýšenie 
úrovne zabezpečenia infraštruktúry ICT, zálohovanie dát. 

Názov produktu: HW a SW podľa požiadaviek 
Typové 
označenie:  

Server DL380, HPE 480GB SATA MU SFF SC MV SSD, windows 2019 standard, CAL5 user, 
SDH1500, Rack42U, Aruba 2530 48G, RS3618xs, WD6003FFBX, 55BDL3050Q, HP Z2, 
ZBook 15, IEC320C13C14-2, ACAR S, KLPROFI1B, KLEXI65504A, E273m, KB-102-U-BL, 
WM-01BK,  

Názov výrobcu: Server, PC, Notebook, Switch „HP“, NAS „Synology“, Monitor „HP, Philips“, UPS „Riello“, LEXI- 
net, Premium cord 

Technické parametre požadované 

Technické 
parametre 

ponúkaného 
stroja 

Cena 
v EUR 

bez DPH 

Hlavné 
technické  
údaje 

Server min.1U – 
max.2U 

16-Core, min.192 GB DDR4 RAM,  
min. 4x 1 Gb, 2x power supply,  
storage controller (SAS+SATA) 

Server 2U 16- 
Core, 

192 GB 
DDR4 RAM, 

4x 1 Gb, 
2x pover 
supply, 
storage 

controller 
(SAS+SATA) 

 
 

Enterpsrise SSD  

8 ks 2,5'' min. 480GB SATA MU SFF  
SC DS SSD 

Enterpsrise 
SSD 8 ks 2,5“ 
480GB SATA 
MU SFF SC 

DS SSD 

Operačný serverový 
systém 

2 ks Windows server min.2016  
Standard CZ 16-Core OEM 

2 ks Windows 
Server 2019 
Standard CZ 
16-Core OEM 

Client access licence 
CAL 5 user licence CAL 5 user 

licence 

Zálohovací software 

Zálohovanie Hyper-V (hostiteľ + VM) Cyber 
Backup 15 
Standard 

Virtual Host 

Rack skriňa 
42U (800 x 1000) 42U (800 x 

1000) 

UPS 2U 

min.1 500 VA, 230V, min. 4x IEC 320 
C13, RJ-45 

UPS 2U 
1 500 VA 

230V, 8x IEC 
320 C13, RJ- 

45 

Switch 

48x 10/100/1000 RJ45 portov + 4x  
SFP 100/1000 Mbps porty  

Switch 48x 
10/100/1000 
RJ45 portov 

+ 4x SFP 
100/1000 

Mbps porty 

NAS – diskové pole 2U 

4-Core, min.2 – max.8GB RAM, HW 
šifrovanie, min. 8 diskových pozícií 

NAS 4-Core, 
8GB RAM, 

HW 
šifrovanie, 12 

diskových 
pozícií 
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NAS HDD 
8 ks 3,5'' 4 – 6TB HDD SATA III – 
kompatibilita podľa výberu NAS 

NAS HDD 8 
ks 3,5“ 6TB 

HDD SATA III 

LCD/LED panel + VESA 
držiak 

min.55'' – max.60'', matný, RJ-45  
(LAN), 4K (min. 3840 x 2160 UHD)  

55“, matný  
RJ-45 (LAN), 
4K (3840 x 
2160 UHD), 
vesa držiak 

Workstation PC 

min.4-max.8 Core, min.16 –  
max.64GB DDR4 RAM, min.256 – 
max.512GB 2,5'' SSD, 1 – 2TB 3,5'' 
HDD, CAD grafická karta, OS  
Windows min. 10 

8 Core, 16GB 
DDR4 RAM, 
512GB 2,5“ 

SSD, 2TB 3,5“ 
HDD, CAD 

grafická  
karta, OS 

Windows 10 

Workstation notebook 

min.4-max.8 Core, min.16 –  
max.32GB DDR4 RAM, min.512 – 
max.1000GB 2,5'' SSD, CAD grafická 
karta, OS Windows min. 10 

6 Core, 16GB 
DDR4 RAM, 
512GB 2,5“ 
SSD, CAD 

grafická 
karta, OS 

Windows 10 

Príslušenstvo 

Sieťový kábel – cievka min. 300m 
(CAT5e, UTP), krimpovacie kliešte, 4  
ks kábel IEC320 C13/C14 (1,5 – 2m), 
napájací panel 1U – 8x 230V (kábel  
3m)  

Sieťový kábel 
305m UTP 

CAT5e 
krimpovacie 
kliešte 1 ks, 

kábel IEC320 
C13/14 2m 

4ks, nap.panel 
1U-8x230V 
kábel 3m 

Externé periférie  
(server) 

LCD/LED monitor 27'' – matný (HDMI, 
vga), klávesnica, myš 

LCD/LED 
monitor 27“ –  
matný (HDMI, 

vga), 
klávesnica, 

myš 
 

Ďalšie 
požiadavky 

Doprava na miesto: ANAJ Slovakia, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 
Rajec, Slovensko 

ANO 

Inštaláciu zabezpečí IT oddelenie obstarávateľa ANO 
 

Suma spolu  
 

26 053,00 

(Uchádzač vyplní žlté polia, v časti technické parametre uveďte konkrétne presné hodnoty ponúkaného stroja, 
podľa popisu v stĺpci „Technické parametre ponúkaného stroja“, resp. áno/nie v prípade, ak popis neobsahuje 
konkrétnu veličinu (doprava, inštalácia a pod.)) 
 
V Beluši dňa: 19.5.2021        Slavomír Komár 
           pečiatka 

 


