KÚPNA ZMLUVA

č.2011/201
Táto kúpna zmluva (v ďalšom len „zmluva") je uzatvorená podľa ustanovenia § 409
a nasledovných paragrafov Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
medzi
1. ZMLUVNE STRANY
1.1.

Predávajúci:

Zapísaný:
Zastúpený:

SOITRON, a.s.
Plynárenská 5
829 75 Bratislava 25
IČO: 35 871 636
DIČ: 2021774799
IČ DPH: SK2021774799
bank. spojenie: Tatra banka, a.s.
č. účtu: 262 583 2658/1100
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sa, vložka č. 3236/B
Ing. Ondrej Smolár
predseda predstavenstva
(v ďalšom len „predávajúci")

1.2.

Kupujúci:

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Priemyselná 2
824 73 Bratislava
IČO: 30844878
bank. spojenie: Štátna pokladnica
č. účtu: 7000060603/8180

Zastúpený:

Dr. h. c. doc. Ing. Ján Jasovský, PhD., predseda NKÚ SR
(v ďalšom len „kupujúci")
2.

PREDMET ZMLUVY

2.1.

Na základe tejto zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy
hardvér, ktorého podrobná špecifikácia je uvedená v Prílohe č.1, ktorá je po podpise oboch
zmluvných strán neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

2.2.

Predávajúci sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu predmet zmluvy podľa Prílohy č.1.
Pri odovzdaní vyhotoví preberacie protokoly, ktoré budú potvrdené poverenými zástupcami
zmluvných strán. Pri plnení predmetu zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodržiavať
všeobecné predpisy, technické normy a obchodné tajomstvo kupujúceho.

2.3.

Ak zmluvné strany počas realizácie predmetu zmluvy dohodnú zmeny v jeho štruktúre
a rozsahu, budú tieto zmeny pre zmluvné strany záväzné len ak budú predmetom
písomného dodatku k tejto zmluve podpísaného obidvomi zmluvnými stranami.

3.
3.1.

KÚPNA CENA

Zmluvné strany sa dohodli v súlade s § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení
a jeho vykonávacej vyhlášky č.87/1996 Z. z. v platnom znení, na zmluvnej cene za predmet
zmluvy vo výške:
8 994,36 € vrátane DPH
Slovom: osemtisícdeväťstodeväťdesiaťštyri Eur 36 centov

3.2.

Cena predmetu zmluvy, podľa článku 3. odsek 3.1. tejto zmluvy, zahrňuje clo, DPH,
dodávku na miesto určenia kupujúcim podľa Prílohy č 1.

3.3.

Cenu predmetu zmluvy, dohodnutú v článku 3. odsek 3.1. tejto zmluvy, je zo strany
predávajúceho možné jednostranne meniť len pri zmene DPH alebo colných predpisov.
4.

DODACIE PODMIENKY

4.1

Zariadenia, v rozsahu uvedenom v Prílohe č.1 tejto zmluvy, dodá predávajúci do 21 dní
odo dňa podpisu zmluvy, najneskôr do 31. decembra 2011.

4.2.

Predávajúci neručí za splnenie termínu vyššie uvedeného, ak dôjde k okolnostiam
uvedeným v §374 ods. 1 Obchodného zákonníka, tým nie sú dotknuté ustanovenia § 374
ods 2 a 3 Obchodného zákonníka .

4.3.

Predmet zmluvy sa považuje za dodaný po odskúšaní základných funkcií povereným
zástupcom kupujúceho, ktorý na znak prevzatia kompletnej dodávky potvrdí prevzatie
na dodacom liste predávajúceho.

4.4.

Povinnosť predávajúceho predať a odovzdať predmet zmluvy je splnená dňom odovzdania
riadne dokončeného predmetu zmluvy oprávnenému zástupcovi kupujúceho za podmienky
úspešného odskúšania základných funkcií predmetu zmluvy v zmysle čl. 4.3. tejto zmluvy.
O odovzdaní predávajúci vyhotoví preberacie protokoly, z ktorých bude zrejmé, že kupujúci
predmet zmluvy preberá. Preberací a odovzdávací protokol musí obsahovať názov
predmetu zmluvy, deň odovzdania predmetu zmluvy, podpisy poverených osôb za zmluvné
strany o tom, že predmet zmluvy odovzdávajú a tento preberajú.

4.5.

Kupujúci sa zaväzuje zabezpečiť podmienky pre dodávku predmetu zmluvy, až po
protokolárne prevzatie. K termínu odovzdania sa kupujúci zaväzuje zabezpečiť podmienky
pre odovzdanie predmetu zmluvy a protokolárne ho prevziať za podmienky, že predmet
zmluvy bol dodaný riadne a bez vád.

4.6.

Predávajúci sa zaväzuje závady zistené pri odovzdaní predmetu zmluvy odstrániť najneskôr
do 7 pracovných dní odo dňa termínu odovzdania na vlastné náklady.
5.

5.1.

Predmet zmluvy bude dodaný kupujúcemu na miesto, podľa jeho zadania:
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Priemyselná 2, Bratislava

6.
6.1.

MIESTO PLNENIA

PLATOBNÉ PODMIENKY

Finančnú úhradu, podľa článku 3. tejto zmluvy, uskutoční kupujúci po protokolárnom
odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oprávnenými zástupcami kupujúceho
a predávajúceho, v súlade s článkom 4. odsek 4.4. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli,
že za deň dodania sa považuje deň protokolárneho prevzatia predmetu zmluvy. Predávajúci
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spolu s predmetom zmluvy dodá aj faktúru na dohodnutú cenu. Súčasťou faktúry bude aj
kópia uvedeného protokolu.
6.2.

Lehota splatnosti faktúry je do 14 dni odo dňa jej doručenia kupujúcemu.

7. ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS
7.1.
7.2.

V rámci ceny je zahrnutá nasledovná záruka predávajúceho na bezplatný servis

pre jednotlivé komponenty predmetu zmluvy:

12 mesiacov odo dňa prevzatia

Hlásenie prevádzkových porúch bude objednávateľ oznamovať:
•

telefonicky na telefónne číslo:

»

záväzne faxom na čísle:

02/ 58224099
02/ 58224199

7.3.

Predávajúci sa zaväzuje, že do 24 hodín od nahlásenia poruchy kupujúcim nastúpi
na odstránenie poruchy, ak táto bude nahlásená počas pracovnej doby predávajúceho, t.j.
v pracovné dni v dobe od 8.00 do 17.00 hod. a najneskôr do 14 pracovných dní poruchu
odstráni, alebo vadný diel vymení. V prípade, že porucha bude nahlásená mimo pracovnú
dobu predávajúceho, začne sa čas na odstránenie poruchy počítať od začiatku najbližšej
pracovnej doby predávajúceho

7.4.

Predávajúci zabezpečí
objednávky.

7.5.

Záručné povinnosti predávajúceho sa nevzťahujú na prípady, pri ktorých došlo k poškodeniu
neodborným zásahom zo strany kupujúceho do jednotlivých častí predmetu zmluvy,
pri poruchách elektrickej siete, ak bolo zariadenie infikované vírusom.

7.6.

Predávajúci poskytuje technické konzultácie prostredníctvom:

7.7.

pozáručný servis za úhradu

•

firemnej "Hotline":

•

elektronicky prostredníctvom email:

vždy

na základe samostatnej

02/ 58224099
support@soitron.sk

Pri preverovaní kvality predmetu zmluvy, pri uplatňovaní reklamácie, pri uplatňovaní
nárokov z titulu zodpovednosti z vadného plnenia, budú zmluvné strany postupovať podľa
ustanovení §422-441 Obchodného zákonníka.
8.

ZMLUVNÉ POKUTY

8.1.

V prípade nedodržania termínu dodávky predmetu zmluvy, uvedeného v článku 4. odsek
4.1. tejto zmluvy, si kupujúci môže uplatniť voči predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške
0,05 % z celkovej ceny nedodanej častí predmetu zmluvy podľa Prílohy č.1, za každý deň
omeškania. Výnimku predstavujú okolnosti podľa článku 4. odsek 4.2. tejto zmluvy.
Zaplatením zmluvnej pokuty nezanikne právo kupujúceho na náhradu škody spôsobenej
porušením záväzku.

8.2.

V prípade omeškania s platbou si predávajúci môže uplatniť voči kupujúcemu úroky
z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.
9.

P R Á V O ODSTÚPENIA OD Z M L U V Y

9.1.

Kupujúci je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy, keď sa pre predávajúceho stalo
splnenie podstatných zmluvných povinností úplne nemožným.

9.2.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, keď kupujúci nezaplatí kúpnu cenu do 30 dní
po uplynutí dohodnutého platobného termínu.
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9.3.

Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo požadovať od
druhej zmluvnej strany náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako „vyššia
moc
10. VLASTNÍCKE PRÁVO A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY

10.1.

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu zmluvy momentom jeho riadneho prevzatia
v zmysle čl. 4.4. tejto zmluvy.

10.2.

Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy prechádza z predávajúceho na kupujúceho
momentom jeho riadneho prevzatia v zmysle čl. 4.4. tejto zmluvy.
11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1.

Zmluva môže byť oproti pôvodnému zadaniu zmenená len formou písomného dodatku,
ktorý bude po podpise oboch zmluvných strán neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

11.2.

Vzťah oboch zmluvných strán sa riadi výlučne touto zmluvou, príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

11.3.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle kupujúceho. Je vyhotovená v
troch rovnopisoch, z ktorých kupujúci obdrží dva a predávajúci jeden rovnopis
Príloha č.1 - Technická a cenová špecifikácia predmetu zmluvy
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Príloha č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 2011/201

Technická a cenová špecifikácia predmetu zmluvy
PC
Poradie
1

Počet

m.j.

17 ks

P/N
LH156EA

Popis Produktu
HP P3420 AiO G850 500G 2.0G 28 PC
1 ks vrátane DPH
Spolu bez DPH
DPH 20%
Spolu s DPH

za predávajúceho:

Jednot. Cena Cena celkom
[EUR]
[EUR]
7 495.30
440 90'
529,08
7 495,30
1 499,06
8 994,36

