
                                                                     

 

 
 

Kúpna zmluva č. 56/2021-STM  
 

uzavretá na základe výsledku verejného obstarávania podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa §409 až 475 

Obchodného zákonníka (ďalej len zmluva v príslušnom gramatickom tvare) 
 

medzi týmito zmluvnými stranami: 
 
Kupujúci:    Slovenské technické múzeum 
sídlo:                           Hlavná č. 88, 040 01 Košice 
zastúpený:                Mgr. Zuzana Šullová, generálna riaditeľka  
IČO:                            31 297 111 
IČ DPH:                      SK2021443380                             
Bankové spojenie:      Štátna pokladnica, Bratislava 
Číslo účtu:                   SK 90 8180 0000 0070 0007 1070 
Číslo tel.:                     055/7260649 
Email:                          stmke@stm-ke.sk 
Oprávnené osoby zastupujúce objednávateľa : Mgr. Zuzana Šullová, generálna riaditeľka  
Právna forma :             štátna príspevková organizácia, zriadená Ministerstvom kultúry SR 
Zriaďovacia listina:              MK 1426/2010-10/5882 v znení MK-2767/2015-110/13883 

 
ďalej len „Kupujúci“ v príslušnom gramatickom tvare; 

Predávajúci:                        SMARTGenium s.r.o.  
Sídlo:                                    Nové sady 988/2, Brno 602 00  
Zastúpený:                           Ing. Ján Slavík- konateľ  
Bankové spojenie:              FIO banka a.s.     
č. účtu:                                 41211111/2010, IBAN: CZ76 2010 0000 0000 4121 1111  
IČO:                                      10720464 
IČ DPH:                                 CZ10720464 
Zapísaný:                             OR Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 122422   

 
ďalej len „Predávajúci“ v príslušnom gramatickom tvare. 

 

Preambula 
Kúpna zmluva sa uzatvára na základe výsledkov z verejného obstarávania s názvom „Informačný 
kiosk“. Kupujúci – verejný obstarávateľ postupoval pri obstaraní predmetu zmluvy podľa § 117zákona  č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, kde úspešným uchádzačom sa stal Predávajúci. 

Článok 1 
Predmet kúpnej zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu tovar – Informačno-
komunikačné technológie (IKT) podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1  tejto zmluvy (ďalej ako 
„tovar“), vrátane inštalácie, implementácie, testovania a zaškolenia na obsluhu v rámci realizácie 
projektu „Informačný kiosk“ podľa tejto zmluvy (ďalej ako „predmet kúpy“). Kupujúci sa zaväzuje 
dodaný tovar/predmet kúpy od Predávajúceho prevziať        a zaplatiť zaň kúpnu cenu, uvedenú v tejto 
zmluve. 

2. Predávajúci sa zaväzuje súčasne s predmetom kúpy dodať Kupujúcemu i návody na použitie 
(manuály), licencie                                                   potrebné k užívaniu a prevádzkovaniu tovaru. Súčasťou predmetu zákazky sú aj 
všetky súvisiace služby ako inštalácia, montáž, bezplatné zaškolenie zamestnancov Kupujúceho do 
obsluhy a záručný servis. 

3. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar/predmet kúpy do miesta určenia v zmysle Článku 2 bod 2 tejto  
zmluvy, podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

Článok 2 
Čas a spôsob plnenia 

1. Predávajúci sa zaväzuje splniť záväzok Predávajúceho podľa Článku 1 tejto zmluvy v termíne:  do 8 
týždňov od účinnosti tejto zmluvy. 

2. Miesto plnenia: doprava na miesto určenia: NKP Sklad soli, Námestie Osloboditeľov č. 4, 080 05 
Prešov- Solivar, Slovenská republika.  

3. Kupujúci nie je povinný predmet kúpy prevziať, ak nebude dodaný a odovzdaný     v súlade s touto 
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kúpnou zmluvou. 
4. O odovzdaní a o prevzatí predmetu kúpy vyhotoví Predávajúci preberací protokol obsahujúci 

minimálne údaje: 

a) presné označenie dodávaného tovaru, 

b) dátum a miesto odovzdania tovaru vrátane inštalácie, implementácie, testovania  a 
zaškolenia na obsluhu, 

c) označenie osôb, ktoré tovar odovzdávajú a preberajú s uvedením ich mena, funkcie, 

d) presnú špecifikáciu odovzdávaného tovaru, 

e) údaje o zaškolení podľa bodu 7. tohto článku zmluvy, 

f) podpisy odovzdávajúcej a preberajúcej osoby. 
Preberací protokol bude vyhotovený v šiestich vyhotoveniach. 

5. Kupujúci je oprávnený sa k obsahu preberacieho protokolu vyjadriť a požadovať úpravy/alebo 
doplnenia, vrátane úprav a/alebo doplnení, ktoré by mohli byť požadované riadiacim   orgánom. 
Predávajúci je povinný všetky úpravy a/alebo doplnenia do jednotlivých preberacích protokolov doplniť. 

6. Záväzok Predávajúceho podľa tejto zmluvy bude splnený prevzatím predmetu kúpy poverenou osobou 
Kupujúceho v dohodnutom mieste plnenia a podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými 
stranami. Oprávnená osoba Kupujúceho prevezme predmet kúpy až po jeho nainštalovaní, 
sprevádzkovaní a po zaškolení osôb určených Kupujúcim. Pokiaľ Kupujúci zistí, že odovzdaný tovar 
nezodpovedá špecifikácii uvedenej v Prílohe č. 1 tejto Kúpnej zmluvy, podmienkam stanoveným vo 
verejnom obstarávaní alebo predmet kúpy   bude   odovzdávaný       bez potrebných dokladov, je 
Kupujúci oprávnený neprevziať tovar, bezodkladne túto skutočnosť oznámiť Predávajúcemu   a 
dohodnúť    s Predávajúcim  náhradný termín odovzdania predmetu kúpy. 
Za Kupujúceho predmet kúpy prevezme:  PhDr.  Marek Duchoň riaditeľ  Múzea Solivar Prešov 
 Za Predávajúceho predmet kúpy odovzdá: Ing. Jan Slavík, konateľ 

7.   Predávajúci je povinný súčasne s odovzdaním tovaru vykonať zaškolenie zo strany Kupujúceho 
určených osôb na obsluhu a základnú údržbu tovaru. Zaškolenie s označením osôb školiteľov a 
školených sa vyznačí v preberacom protokole. 

8. Predávajúci vyrozumie Kupujúceho o odovzdaní tovaru/predmetu kúpy min. 3 dni vopred telefonicky 
alebo elektronickou poštou. 

9. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak vplyvom vis major dôjde k vzniku okolností, ktoré zabránia 
riadnemu a včasnému splneniu predmetu zmluvy týkajúce  sa termínu plnenia, lehota na plnenie sa 
primerane predĺži o dobu trvania takejto prekážky. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu 
písomne (minimálne elektronickou poštou) oznámiť Kupujúcemu vznik tejto okolnosti, majúcej vplyv na 
zmenu termínu dodania tovaru. 

Článok 3 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Predávajúci je povinný splniť záväzok podľa tejto zmluvy a jej príloh riadne a včas, pričom je 
povinný odovzdať predmet kúpy Kupujúcemu spôsobom ustanoveným v Článku 2 tejto zmluvy. 

2. Predávajúci je povinný postupovať pri plnení záväzku s maximálnou odbornou starostlivosťou a 
pozornosťou. Zároveň je povinný postupovať v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi 
platnými v SR, dokumentmi EÚ vzťahujúcimi sa na predmet zmluvy, príslušnými technickými 
normami, pokynmi a oprávnenými záujmami                                                         Kupujúceho. 

3. Predávajúci je povinný pravdivo a úplne oboznámiť Kupujúceho so stavom tovaru pred jeho 
odovzdaním a taktiež bezodkladne informovať Kupujúceho v prípade, ak by mu bolo dopredu známe, 
že z jeho strany nebude možné z akéhokoľvek dôvodu splniť akékoľvek svoje zmluvné povinnosti 
vyplývajúce z tejto zmluvy. 

4. Predávajúci zodpovedá za to, že na tovare neviaznu žiadne ťarchy ani iné právne povinnosti a 
skutočnosti, ktoré by bránili Kupujúcemu v užívaní tovaru a uplatňovaní práv k tovaru, alebo by ho v 
tomto smere obmedzovali, a že prípadné autorské práva k tovaru resp. niektorým jeho častiam sú 
vysporiadané v rámci licencií, v súlade s platnými právnymi predpismi ktoré odovzdá Kupujúcemu. 

5. Predávajúci sa v súlade s touto zmluvou zaväzuje najmä: 

a) splniť predmet zmluvy Kupujúcemu v dohodnutej lehote a za dohodnutých podmienok, 

b) poskytnúť na dodaný tovar záručný servis podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 
6. Kupujúci sa v súlade s touto zmluvou zaväzuje najmä: 

a) zaplatiť cenu v dohodnutej výške a dohodnutým spôsobom podľa tejto zmluvy, 

b) prevziať riadne dodaný tovar v dohodnutej dobe a v mieste dodania. 
7. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovať a poskytovať si všetky informácie potrebné pre 

riadne plnenie svojich povinností v zmysle tejto zmluvy. 
 

Článok 4 
Cena predmetu zmluvy 

1. Cena za predmet kúpy podľa Článku 1 tejto zmluvy bola stanovená na základe výsledkov verejného 
obstarávania uvedeného v preambule tejto zmluvy nasledovne: 
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Cena bez DPH: 5.890 Eur 
DPH 20%: 1.178 Eur 
Cena celkom s DPH: 7.068 Eur, slovom : sedemtisícšesťdesiatosem EUR 

2. Cena je spracovaná v zmysle predloženého výkazu výmer. Ocenený výkaz výmer tvorí  Prílohu  č. 2 
tejto zmluvy. 

3. Uvedená cena je konečná a nemôže sa meniť. Cena v sebe zahŕňa všetky náklady, ktoré 
Predávajúcemu vzniknú v súvislosti s plnením záväzku Predávajúceho podľa tejto zmluvy. 

 
Článok 5 

Platobné podmienky 
1. Predávajúci vystaví faktúru za splnený predmet zmluvy po protokolárnom odovzdaní a prevzatí 

predmetu zmluvy Kupujúcim podľa Článku 2 tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť 
faktúry vystavenej podľa tohto článku je 30 dní odo dňa doručenia faktúry Kupujúcemu, nakoľko tovar je 
financovaný aj z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v súlade so Zmluvou o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku pre projekt „Informačný kiosk“ a potvrdzujú, že takto dohodnutá 

lehota splatnosti nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z tohto 
záväzkového vzťahu pre Predávajúceho ako veriteľa. Prílohou faktúry  musí byť preberací protokol 
podpísaný  oboma zmluvnými stranami. Kupujúci uhradí cenu na základe vystavenej faktúry 
bezhotovostne prevodom finančných prostriedkov na účet Predávajúceho, uvedený Predávajúcim v tejto 
zmluve. 

2. Faktúru je potrebné vystaviť v štyroch rovnopisoch. Na faktúre Predávajúci uvedie aj názov 
mikroprojektu financovaného z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja „Program Interreg 
V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, Kultúrne dedičstvo Solivaru a Krosna v jedinečných tradíciách číslo 
mikroprojektu INT/EK/PO/1/IV/A/0279“. 

3. Faktúra na úhradu musí obsahovať náležitosti v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej 
republiky, upravujúcich náležitosti účtovných a daňových dokladov. 

4. Kupujúci vykoná pred úhradou faktúry jej vecnú a formálnu kontrolu. V prípade, že faktúra nebude 
úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre a nebude obsahovať 
náležitosti vyžadované právnymi predpismi a náležitosti uvedené v tejto zmluve, Kupujúci vráti faktúru 
Predávajúcemu na jej opravu alebo doplnenie. Predávajúci je povinný predložiť novú, opravenú 
doplnenú faktúru. V takomto prípade sa zastaví plynutie lehoty splatnosti ceny a nová lehota splatnosti 
začne plynúť doručením opravenej faktúry Kupujúcemu. 

Článok 6 
Zmluvné pokuty 

1. V prípade omeškania Kupujúceho s peňažným plnením v zmysle Článku 5 bod 1 tejto zmluvy má 
Predávajúci právo na zaplatenie úroku z omeškania od Kupujúceho v zmysle príslušných právnych 
predpisov. 

2. Pre prípad omeškania Predávajúceho so splnením záväzku Predávajúceho podľa Článku 2 bod 1 tejto 
zmluvy, dohodli zmluvné strany zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v 
Článku 4 tejto zmluvy, ktorú zmluvnú pokutu je povinný zaplatiť Predávajúci Kupujúcemu do 10 dní odo 
dňa omeškania Predávajúceho so splnením záväzku Predávajúceho podľa tejto zmluvy. 

3. Zmluvné strany ďalej dohodli zmluvnú pokutu pre prípade preukázateľného zistenia, že technická 
špecifikácia dodaného tovaru v zmysle Prílohy č. 1 tejto zmluvy nie je splnená,  a to vo výške 1 000,- 
Eur, slovom tisíc EUR, a to za každú nedodržanú požiadavku technickej špecifikácie tovaru jednotlivo, 
ktorú zmluvnú pokutu sa Predávajúci zaväzuje zaplatiť Kupujúcemu do 10 dní odo dňa doručenia výzvy 
Kupujúceho Predávajúcemu na jej zaplatenie.  

4. Pre prípad, že Predávajúci neodstráni vadu, oznámenú Kupujúcim Predávajúcemu v termíne podľa 
Článku 7 bod 5. tejto zmluvy, dohodli zmluvné strany zmluvnú pokutu vo výške 150,- Eur za každú vadu 
jednotlivo, s odstránením ktorej sa Predávajúci dostal do omeškania, ktorú zmluvnú pokutu sa 
Predávajúci zaväzuje zaplatiť Kupujúcemu do 10 dní odo dňa doručenia výzvy Kupujúceho 
Predávajúcemu na jej zaplatenie.. 

5. Kupujúci je oprávnený zmluvnú pokutu vyfakturovať okamžite ako mu vznikne podľa tejto zmluvy na ňu 
nárok, splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia Predávajúcemu. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká 
záväzok Predávajúceho podľa tejto zmluvy. 

 
Článok 7 

Zodpovednosť za vady, záruka za akosť a záručný servis 
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet  kúpy riadne a včas. 
2. Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záruku po dobu 24 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania 

a prevzatia predmetu kúpy Kupujúcim. 
3. Predávajúci sa zaväzuje, že predmet kúpy bude bez vád  v dobe jeho prevzatia Kupujúcim a po dobu 

trvania záručnej doby bude spôsobilý na používanie a bude spĺňať vlastnosti stanovené platnými 
normami a touto zmluvou. 

4. Predávajúci po dobu záruky uhrádza všetky náklady na záručné opravy zo svojho. 
5. V prípade, že Kupujúci uplatní u Predávajúceho právo na opravu dodaného tovaru/predmetu kúpy: 
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a) Predávajúci sa zaväzuje pristúpiť k posúdeniu vady do 1 pracovného dňa od nahlásenia/oznámenia 
vady zo strany Kupujúceho, inak zodpovedá za škodu tým spôsobenú Kupujúcemu. Kupujúci je 
povinný uplatniť u Predávajúceho nároky z vád písomnou formou bez zbytočného odkladu od 
zistenia vady. Zmluvné strany sa dohodli,   že   Kupujúci   je   oprávnený u Predávajúceho   nároky 
z vád   uplatniť i telefonicky alebo e-mailom a následným odoslaním poštou. 

b) Predávajúci je povinný vadu, na ktorú sa vzťahuje záruka, odstrániť podľa typu vady v termínoch: 

- menej závažná vada do 2 dní od jej nahlásenia/oznámenia, 

- viac závažná vada do 10 dní od jej nahlásenia/oznámenia. 
    Zmluvné strany sa dohodli, že za menej závažnú vadu sa považuje vada tovaru/premetu kúpy, ktorá 

neznemožňuje jeho riadne a právne dovolené používanie. Viac závažnou vadou je na účely tejto 
zmluvy vada, ktorá znemožňuje riadne a právne dovolené používanie tovaru. 

     Zmluvné strany sa dohodli, že bez ohľadu na lehoty v tomto bode zmluvy je Predávajúci povinný 
vadu odstrániť v najkratšom možnom čase. 

c) Servis v rámci záručnej doby zahŕňa: bezplatnú výmenu chybnej časti tovaru za náhradnú minimálne 
tých istých technických parametrov a kvality, bezplatnú inštaláciu a opravu. 

d) Záručná doba sa predlžuje o dobu trvania opravy. 
6. V prípade, že vadu nebude možné opraviť, Predávajúci sa zaväzuje nahradiť tovar novým, plne 

funkčným a to do 14 dní od zistenia, že tovar nie je možné opraviť. 
7. Predávajúci zodpovedá i za škodu, ktorá vznikne Kupujúcemu alebo tretej osobe v dôsledku 

porušenia jeho povinností vyplývajúcich Predávajúcemu z tejto zmluvy alebo z platných právnych 
predpisov. 

Článok 8 
Nadobudnutie vlastníckeho práva 

1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k dodanému tovaru po protokolárnom odovzdaní a prevzatí 
tovaru. 

2. Do protokolárneho odovzdania a prevzatia tovaru Kupujúcim znáša nebezpečenstvo škody na tovare 
Predávajúci. 

Článok 9 
Ďalšie dojednania 

1. Zmluvné strany pre účely tejto zmluvy určujú kontaktné osoby zodpovedné za vecnú a odbornú 
komunikáciu v súvislosti s touto zmluvou: 
a) Za Predávajúceho:   PhDr.Marek Duchoň 
b) Za Kupujúceho:       Ing. Jan Slavík 

2. Povinnosťou Predávajúceho je strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným 
tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku pre projekt Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-
Slovensko 2014-2020  (ďalej len „NFP“), a to oprávnenými osobami a za týmto účelom sa Predávajúci 
zaväzuje bezodkladne poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú: 
a) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a ním poverené osoby, 
b) Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby, 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi 

poverené osoby, 
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR 

a ES. 
Článok 10 

Platnosť zmluvy 
1. Táto zmluva sa skončí predovšetkým jej riadnym splnením. Túto zmluvu je možné skončiť aj písomnou 

dohodou zmluvných strán ku dňu, uvedenom v takej dohode. 
2. Kupujúci môže túto zmluvu kedykoľvek vypovedať písomnou výpoveďou, doručenou Predávajúcemu; 

zmluva sa v tomto prípade skončí dňom, uvedeným vo výpovedi . Ak výpoveď neurčuje deň skončenia 
zmluvy, skončí táto zmluva dňom doručenia výpovede Predávajúcemu. 

3. Táto zmluva skončí aj odstúpením od zmluvy podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

4. Výpoveď i odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané v písomnej forme a musí byť  doručené druhej 
zmluvnej strane, inak je neplatné. Výpoveď, resp. odstúpenie sa považuje za doručené aj v prípade, 
že si adresát písomnú zásielku neprevzal, a to dňom vrátenia neprevzatej zásielky odosielateľovi. 

5. Platnosť záväzkov podľa tejto zmluvy neskončí skôr ako vyrovnanie peňažných záväzkov medzi 
Kupujúcim a Predávajúcim vyplývajúcich z tejto zmluvy. 
 

Článok 11 
Záverečné ustanovenia 

1. Otázky, neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a inými dotknutými právnymi predpismi 
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Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva, ako aj právne pomery, vyplývajúce a 
súvisiace s touto zmluvou, sa spravujú ako rozhodným právom právnym  poriadkom Slovenskej 
republiky a že riešenie sporov, vzniknutých z tejto zmluvy, je výlučne v jurisdikcii príslušných súdov 
Slovenskej republiky.  

2. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy alebo jej dodatky musia mať písomnú formu a musia byť podpísané 
obomi zmluvnými stranami. 
Zmluvné strany sa pri uzatváraní dodatkov k tejto kúpnej zmluve zaväzujú dodržiavať ustanovenia 
§10a ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a rozhodnutia Európskeho súdneho dvora vo veci C-
454/06, resp. iné rozhodnutia Európskeho súdneho dvora pre uzatváranie dodatkov k zmluvám a 
Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov pri 
zadávaní verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na 
služby v znení neskorších predpisov. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán dostane po ich 
podpísaní obomi zmluvnými stranami: Predávajúci dve vyhotovenia a Kupujúci štyri vyhotovenia 
zmluvy.  

4. Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 
Slovenskej republiky podľa zákona č. 546/2010 Z. Z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

5. Táto zmluva  nadobúda platnosť dňom jej podpisu obomi zmluvnými stranami  a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky v 
zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ku ktorému zverejneniu podpisom tejto 
zmluvy zmluvné strany, každá jednotlivo, udeľujú svoj súhlas. 

6. Zverejnenie tejto zmluvy zabezpečí Kupujúci v súlade s platnými právnymi predpismi. 
7. Zmluvné strany, každá jednotlivo vyhlasujú, že sú oprávnené predmetom tejto zmluvy nakladať podľa 

tejto zmluvy bez obmedzenia, že s obsahom tejto zmluvy sa pred jej podpísaním oboznámili a 
vyhlasujú, že táto zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle,  nebola uzatvorená v tiesni  ani za 
nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu byť viazaní jej obsahom ju podpisujú.  

8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: 
Príloha č. 1 – Opis predmetu zmluvy. 
Príloha č. 2 – Ocenený výkaz výmer. 

 

V  Brně, dňa  02.07.2021 V Košiciach, dňa  

           Za predávajúceho: Za kupujúceho: 

 

 

 

 

 

  

                 ……………………….. …………………………..... 

                 Ing.Jan Slavík                                                                       Mgr. Zuzana Šullová 
                    konateľ                                                                                 generálna riaditeľka



 

 

Príloha č. 1 Kúpnej zmluvy č. 56/2021-STM 

Opis predmetu  

Špecifikácia predmetu zákazky : 
Infokiosk má klientsku aplikáciu, ktorá umožňuje návštevníkom múzea interaktívne vyhľadávať 
informácie z poskytnutých informačných zdrojov. Užívateľ na vstupnej obrazovke vidí niekoľko 
tlačidiel, pod ktorými sa skrývajú zdroje informácií, ktoré sú v najbežnejšom použití webovej 
stránky alebo súbory dokumentov PDF. Po stlačení tlačidla sa návštevník dostane priamo k zdroju 
takejto informácie, kde ďalej môže interaktívne pokračovať vo vyhľadávaní ďalších informácií, ktoré 
zdroj ponúka. Pre pohyb v aplikácii slúži stále zobrazená navigačná lišta umožňujúca, ako kroky 
„späť“, „vpred“ a „domov“, tiež možnosť si informácie na obrazovke zväčšiť pomocou zoomovacích 
tlačidiel. Súčasťou aplikácie je tiež virtuálna klávesnica, pomocou ktorej návštevník vkladá text do 
príslušných polí ako na svojom mobilnom telefóne či tablete. Klávesnica, tak ako vstupná 
obrazovka použitej aplikácie, taktiež podporuje viac jazykových mutácii. 
Použitá aplikácia je teda taký zabezpečený prehliadač s virtuálnou klávesnicou použitou v 
infokiosku, ktorá je doplnená vzdialeným ovládaním pomocou serverovej on-line aplikácie 
použitého servera, ktorá umožňuje prevádzkovateľovi ovládať infokiosk diaľkovo z ľubovoľného 
miesta pripojeného k internetu (využívané najmä k nastaveniu automatického zapnutia a vypnutia v 
zvolený čas a reštart infokiosku). Aplikácia servera ďalej umožňuje diaľkovo upravovať obsah na 
obrazovke infokiosku, predovšetkým dynamický obsah (vo forme obrázkov, videí a animácii), ktorý 
je zobrazovaný v rámci tzv. sporiaceho programu obrazovky. Tato služba sa poskytuje v 
cloudovom prostredí ako služba Software as a Service (SaaS) formou licenčného poplatku.  
 
 

TECHNICKÁ 
ŠPECIFIKÁCIA 

NÁZOV ŠPECIFIKÁCIA 

Technická špecifikácia 
informačný kiosk 
dotykový Minimálna 
konfigurácia 

- rozmery +/- ŠxVxH: 719 x 2020 x 190/500 mm 

- Extrémne tvrdý eloxovaný hliníkový profil alebo alikvotný vhodný do 
vlhkého prostredia  

- FullHD dotykový displej plocha min. 43“  

- s tvrdené sklo  

- napájanie 230V – 50Hz 

- prevádzková doba 16/7 

- prevádzková teplota prostredia v intervale od -30˚C až +40˚C 

Zobrazovacie 
LCD, 
špecifikácia: 

- veľkosť a rozlíšenie min. 43“ 

- operačná doba 16/7, 

- svietivosť min. 350 nit 

- rozlíšenie LCD (px) 4K UHD (3840x2160)  
- pozorovacie uhly min. 178/178 

- uhlopriečka 107 cm 

- kontrast min. 1000:1 

- pracovná teplota od -30°C do - 40 C˚ 

- spotreba max. 80W 
 

Dotyková 
technológia min. 
technické 
požiadavky 

- viacdotyková technológia uhlopriečka min. 43“ 

- dotyk prstom 

- súčasný počet dotykových bodov min. 10 

- podpora Windows 10 
 

SLIM PC, 
minimálna 
konfigurácia 

- procesor min Intel core i3-81 00 

- zabudovaný SSD disk min 128GB SSD, 

- RAM min. 4GB, 

- integr. graf. karta HD 510 alebo alikvotná karta, 

- operačný systém Windows 10 IoT Enterprise 
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Vytvorenie a 
naprogramovanie 

úvodného 
grafického 

„Menu“ a obsahu 

Vytvorenie a naprogramovanie úvodného grafického „Menu“ v SK, 
anglickom a PL jazyku podľa požiadaviek objednávateľa, spustenie do 
prevádzky, zaškolenie obsluhy. 

Inštalácia 
kiosku/totemu 

- Dovoz 

- Osadenie 

- Inštalácia informačného panelu v priestoroch NKP Sklad soli, Solivar 
Prešov. 

 

 Všetok požadovaný tovar v zmysle predmetu špecifikácie alebo jeho variant musí byť nový,  nepoužívaný, 

nerepasovaný. 
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Príloha č. 2 Kúpnej zmluvy č. 56/2021-STM 
Ocenený výkaz výmer 

úspešného uchádzača predložený v rámci verejného  obstarávania k Výzve mikroprojektu financovaného z 
prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Program Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, 
číslo mikroprojektu INT/EK/PO/A/IV/A/0279 :  
 

Názov tovaru/služby: 

Multimediálny informačný kiosk s príslušenstvom  
 

Pol. Názov položky MJ Cena za MJ v € 
bez DPH 

Množstvo Cena spolu v  
€ bez DPH 

1. Informačný dotykový kiosk kpl 3.560 1 3.560 

2. Softvér na prehrávanie 
interaktívneho 
obsahu 

kpl 838 1 838 

3. Vytvorenie grafiky a 
naprogramovanie 
obsahu 

kpl 250 1 250 

4. Doprava, inštalácia infokiosku, 
zaškolenie 

kpl 1.242 1 1.242 

 Celková cena v € bez DPH    5.890 

 DPH 20%    1.178 

 Celková cena v € s  DPH    7.068 

 

 

*Ak uchádzač nie je platcom DPH v SR uvedie navrhovanú cenu celkom a na skutočnosť, že nie je platcom 
DPH  v SR upozorní v ponuke poznámkou pri uvedení ceny. 

 

 

 

V Brně dňa, 02.07.2021 

 

                                                              .............................................................................. 

                                                                   Podpis štatutárneho zástupcu,  pečiatka 

 

                                                
 
 

 
 

 


