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KÚpNa ZNaLUvA Č.1(s262 ods.2 obchodného zákonní<a)

Članok l.
Zmluvné strany

objednávateÍ

Síd1o:

shlžby:

vtrrcrt-crrgMffEx,
Rybní<y g54,a1.]'aa

Zastiryerlý:

tČo 1 anČ 1lČ ppH:
Bankové spojenie:
Čtlo účtu:
Subjekt zapisartý:

spol. s r.o.

Žtlna

Ing.JozeÍ Šesták, CSc., konateí spoločnosti
315838.l'4

/

2a2a443843

/

sI<202a4.43u3

Tatra banka, a.s.

/

2629822123

1100

obchodný register ol.resného s&duŽi]rina, oddie} Sro, vložka číslo:1.088/L

(v dďšom texte len,,objednávateÍ'}
a

Dodávateť:
Síďo:
Zastúpený:
tČo 1 DIČ / tČopH:
Bankové spojenie:
Čislo účfu:
Subjekt zapisaný:
.(v

Ing. Daniel Sládek - ITEns

Pažke3' 010 oq

Žil:r;ra

Ing. Daniel Sládek

404377 52

/

1crr67n28s

/

IK1M677328B

Poštová banka, as.
2a2496a4

/

65aa

vŽRpodčfulom511 -27607

ďďšom texte len,,Dodáv atet,)

Čunot rr.
Predmet zmluvy

Predmetom plnenia tejto zmluvy je dodanie a adovzdanie tovaru v dohodnutom
termíne' mieste a v minimáInych technických parameťroch uvederrých v článku Itr v
rámci projektu,W-INTECH-TEX" .

ť''ro"Lpq
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Čhnok III.
Cena dodania a platobné podmienky
Zmlurmé strany sa dohoďi nasledovrre:
a) Cena za predmet zmluvy je:
Inforrna&ro - komunikačnétechnológie:
CenazalVÍJ

jadmý CPU min 3 G}Iz Athlon
BGBRAMDDR3
a

I4íD750

II

EURbez DPř*

X4

GBHDDSata tr

integrovaná VGA sDVI aSound karta
DVDRW, klávesnica, uryí óhčka kariet

integrovanrá I.AN 10/100/1000 Mbps
mioo
+ 350W zdroi

Afi

case

T

montáž' bstovani e, dovoz

21"5'W LCD 1920x1080 Full HD min 10000:1 Sms
300cd

Serny

E
@

str.

9 698'50

€

1,638,m€

čiemobiela laserová tlačal€ň,
/ min,8MB, USB

I

ffir
]k

ffi

E

7Á1obtý zdÍoi APC CyberFort 7fi}VA so 4x

ásuvky na batériu, s qýstupom 405 w, 230v

+

Irrštalačrrémédium

oEM MS Windows

7

ProÍesionď 6rlbit Slovak DVD

Ínštal,ácia, aktuarizácia, nastaveÍrie

Kabe1áž FTP

+

4 551"50

€

5461Á0 €

Update2 rokyBusinessedition

cat 5E 50om' 25 ks koncovky a grrmové

RJt15 10/100/1000
FT$: & krimpovanie

Mbps

a test pre 10

c)

10A

MS oifice pre podnikateÍov 2{X0 Slovak PKG
obsahuje Víord, Exce| PowerPoin! oneNote, outlook

na5 - 24PC

b)

/

*it.r., ř'""g",

pC

za predmet
!SR na
č. 18/1996

zm1uvyje stanovená dohodou zm]uvných sťrán podťa zákona
NR
Z.z. o cenách v znení neskoršíchpredpisov, vyh]ášky'Mr sRč.87/1996
Z.z., ktorou sa vykonáva zákan NR SR č.18/1996 Z.z. o
cgrách v maximá]nej výške
19 8B0'00 EUR (slovom - devátnásťtisíc osemsto
eur) s DPH vo výške 20%.
Cena za dodanie je výsledná a zahÍř.ta i všetky ostatné náklady
dodávateťa spojené
so zabezpečenÍmdodávky.
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Dohodnutú cenu dodania je rrtožnémeniť len na základe písomnej dohody
zmlurrných strán, ktorá bude ťvoriť dodatok k tejto zmluve v zmysle s 547
obchodného zákonní<a a pti legislatívnych zmerrách v oblasti DPH, ďa, dovoznej

prlráŽk'y. Ztnena sa mÓže vzťahovať lerr na tie časti zm7uvy, ktoré si zmlurrné sťrany

vopred odsúh]asili a následne musia byť uskutočrrenézmerry dodávateíom
dokladované.

e)

aj

Dodávateí vystaví Íakti,Íu po spracovaai a óďovzdani cďého predmetu ztnlt:vy.
Úhrada za dodanie tovaru v zmysle kúpnej zllů.uvy sa uskuto&rí bezhotovostným
platobným sťykom na účetdodávateía na zákJade doručerrej Íakílry, súčasťouktorej
bude kupujúcim potwdený odovzdávací protokol po dodaní tovaru na miesto
určenia. Splatnosť Íakt&ty bola dohodnutá na90 dní od dátnmu jejvystavoria.

Výpočtová technika bude dodaná v stave možnosti okarnžitéhopoužitta, už
odskúšaná, pnpadne podťa požiadavky aj predvedená priamo na určertom mieste

dodania. Jednotná zár.:Jrla na tovar je 24 mesiacov' na s|užby, software a nastavenia 6
mesiacov odo dňa dodania. V prípade, Že daná špecifikácia tovaru už nebude
vzhÍadom na technologlcký pokrok ďebo ,ý,oj situácie na sklade k dispozícii, mÓže
dodávateť po dohode s objednávateťom dodať aj rovnaký druh tovaru s rorrnakýrmi,
ďebo lepšímiparametrami bez vplyvu na ýslednú cenu.
s) Pokiať dÓjde
nezodpovedá

k

omeškaniu dodania diďa zo sťrany obiednávateťa, dodávateť
zanzká a prípadnúvzniknutú škodu v súvislosti s nedodanÍm tovaru

načas.
h) Tovar je ma|ďkom dodávateía aŽ do úlvady faktury.

Clánok tV.
Termín a miesto dodania
a)

K prevzatiu tovaru wzve dodávateť písomne ďebo telďonicky objednávateťa min. 3
dni vopred a spoločrre dohodnú čas prevzatia tovaru. Po obdrŽaní vyššieuvedenej
vý,w je objednávateť povinný tovar ptevziať. Ak objednávatď tovar v dohodnutej
lehote bezdÓvodne neprevezme' považuje sa povinnosť dodávateťa v bode I za
riadne splnenú a dodávateÍovi vzniká nárok na zaplatenie celej kúpn"j

"*y.

b) Dodávateí dodá tovar objednávateťovi v mieste jeho síďa. Presné miesto špecifikuje
objednávateť min. 14 dni pred dodaním tovaru spolu s určenírnzodpovednei osoby,
ktorá v dohodnutom čase tovar prevezme.
c)

v zmysle harrnonogramu po
predchádzajúcorn vzájomnom odsúhlasení presného termÍnu obidvoma zmlulrnýzmi
stranami.
Dodávka jednotlivých tovarov bude realizovaná
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Clánok V.
Práva a povinnosti zmluvných strán
obj edn áu ateť j e pauinný

:

a) vytvoriť podmierrky pre spoluprácu s predávajúcim
b) vystavenú faktúru uhradiť riadne a včas
Dodóoaleť jepooinný:

a)

kontroý / arld1trr / overovania súvisiaceho s dodávanýn tovarorrL
službami kedykoívek počas plabrosti a úónnosti zmluvy č.
137/2010/2.2/oPYaV [rrMS kód 26?2a22a1u ], a to oprárrnenými osobami,
sťrpieť výkon

prácami

a

ktorými sú najmá poskytovateť a nÍm poverené osoby' Najvyššíkontrolný úrad
SI{' príslušná správa finančrrej kontroly' Certifikačný orgán a nimi povererré
osoby' orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi povererré osoby,
sptromoanen1 zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
osoby pťtzvanéorgánrni, ktoré sú uvedené ako oprávnerré osoby v súlade s
príslušnýrmipráwrymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú
súčinnosť.

b) poskytovaé dohodnuté s|užby s profesionáloyo^ prísfupom a bez zbytočného
odkladu po

c)

cetrú dobu

platnosti tejto zmluvy.

kupujúceho včas a riadne informovať o situácii súvisiacei s dodaním tovaru

Čmnot vr.

Zm|:uvné pokuý
a)

b)

v

Zmhrrvné strany sa dohoďi, že
púpade omeškania s dodanÍm tovaru vinou
je
predávajúceho, objednávateí oprárrnený požadovať zntženie dohodnutej ceny
vo výške o,o5% zakaŽdý začaty deň omeškania

V

prípade omeškania úhrady Íaktúrysi mÓŽe dodávateí účtovaťzm]urrnú
pokutu vo wýške a,05% z fakturovanej čiastky zakaždý začaty der1 omeškania

Čtanok vrr.
Riešenie sporov

a) Zmluvné strany sa zavázýú riešiťspory súvisiace s plnením ustanovení tejto

zmluvy prednostne rokovaním štatutárnych orgánov zmlurrných strán. Ak sa
Íozpot neodstráni dohodou, ktorákoťvek zo zmlurrných strán je oprármená
predlažtt žalobu na súd SR. I*ípadnésúdne spory budú riešenépodÍa

príslušnosti objednávateťa.
Iilr'onuaČNo -rorrauNxeÓ.ú rgcrrNorÓcm
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Ak sa vyskyťnúrczpory v dokumentoch a p}rení zm7uvy, majú prioritu:
kúpna zrnluva
- technická špecifikácia
. všeobecné zaruú:tépodmienky

-

c)

Zlnůuvný vzťah sa bude riadiť prálrnyrn poriadkom platným naiszemi SR. Spory
bude rozhodovať príslušnýsúd SR a to v iazyktl slovenskorn. Závázný ie
sloverrský výklad dokunrerrtov a zrll7uvy.

Čhnok VIII.

Ďatie znrluvné dohody
1..

Znt7uvné strany berú na vedomie' že všetý informácie, ktoré sa v súvislosti s
uzawetím tejto zrrúuvy dozvedia, sa povaŽujú za dÓverné informácie, a ktoré sa
dozvedia v súvislosti s plnerrím tejto zmluvy, za obchodné tajomstvo v zmysle $ 17
obchodného zákonní<a.

odstúpenie od zmluvy je rnožnéiba v prípade vážneho porušerria tejto zmluvy abez
vykonania nápravy v primeranej náhradnej lehote.

Čhnok IX.
Salvatorská klauzula

Pokiať je alebo sa v budúcnosti stane niektoré ustanoverrie tejto zmluvy neplatné
alebo neúčinn{nedotýka sa ostatrrých ustanoverrí teito znt7uvy, ktoré zostávajít
plaťné a účinné.

Zmlurmé strany sa

v

tomto prípade zavázujtt dohodou nahradiť ustanovenia
neplatné novjrmi ustanoverriami platrrýrmi, ktoré najlepšie odpovedají zatnýšÍanému
úče1uneplatrrého ustanoverria. Do tejto doby platia príslušnépredpisy Slovenskej
republiky.
ČIanok X.
Záverečné ustanovenia
1.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmlurrnýrmi stranami a
účinnosťnajskÓr dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákana č.

5M/201a, ktorjzm sa dopiňa zákon č. n/1964
úplným vykonaním predmetu tejto zmluvy.

ru. občiansky zákonník' a končí

Zrnega ďebo zrušenie závázkov vypýajúcich z tejto ztt7uvy, ako aj iné dojednania
zrrúuvných strán ýkajúce sa tejto zmluvy alebo z ng v7ry|ýnajúce, musia mať formu
IwronvaČNo-rourrxxaČlrBrecgNorÓcrE
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priebežne číslovanýchpísomných dodatkov a musia byť schválené obidvoma
ich schválení sa stávajú neoddeliteínou súčasťoutejto
zmklvy.

zmlurrnýrmi stranami. Po
3.

4.

5.

Práva a povinnosti zmlurrných stráru ako
ich vzájomné vzťalrry v zmluve
"J
podrobnejšie neupravené sa riadia príslušnýrmi
ustanoveniami obchodného
zákonníka. Prípadná neúčinnosťniektoých ustanovení tejto zmluvy nebude mať
vPlyv na platnosť jej ostatných ustanovení; neúčirrrrúúpravu sa zmlurrné sťrany
zavázujit na základe výZw ktorejkoťvek z nich nahradiť platným ustanovením.
Zmh;vné strany sa zavázujú všetky tazpory, ktoré vzniknú medzi nimi po dobu
platnosti tejto zmluvy, riešiť vzájomný,tn rokovaním. Ak nedÓjde medzi nimi k
dohode' je oprármená ktoqýkoťvek z nich požiadaé o rozhodnutie príslušnýsúd.

Táto zmluva je vyhotovgrá v dvoch rorrnopisoch, z ktorych po jednom obďtži
objednávateÍ aj dodávateť. To isté plati aj pre dodatky k tejto zm7ave, ktoré budú

zmluvnýrmi stranami uzavteté po dobu jej platrrosti.
6.

Štatutarni zást:upcovn zmluvných strán vyhlasuju, že právo ,aa uzawetie tejto
zm7uvy i*
z ýpisov obchodného a živnostenského regisťra spolo&rostí,
'yply'a
ktoré zastcpujtl
a predmet zm7uvy a z neho vyp|ývajúce ptáva a závázky súvisia s

predmetom ich podnikateťskej činnosti.
7.

Z'mhxmé sťrany vyhrasuj4 že si zrnluvu riadne prečítalia jg ustanoveniam
rozumejú. Ďut"i vyhlasuju že ju uzavierqit na zá}ďade ich slobodnej vÓle a váŽne,
pričom ich zmluvné p'eja'y sú dostato&re určitéa ztozum7tďné a právny úkon je
urobený v dohod.nutej forme. Na znak súh]asu s celým obsahom tejto zmluvy ju
štatutárni zástupcovi a zmluvných strán vlasbrortlčrre podpísali.
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