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Kúpna zmluva
na dodávku výpočtovej techniky 11/2011
uzavretá podľa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov
I. Zmluvné strany

Kupujúci :
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v
Bratislave
Poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava
Zastúpený : RNDr. Nadežda Machútová, ústredná riaditeľka SOI
IČO: 17331927
Banka: Štátna pokladnica Bratislava
č. účtu: 7000065 105 / 8180
(ďalej len kupujúci)

Predávajúci :
Tecton, a.s.
Mýtna 15
811 07 Bratislava 1
Zastúpený : Ing. Martin Kučera – člen predstavenstva
IČO : 00685089
IČ DPH : SK2020290778
Bankové spojenie : VÚB Bratislava
č.ú.: 77707012 / 0200
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 4023/B
(ďalej len predávajúci)

II. Predmet zmluvy
1) Predmetom zmluvy je dodávka výpočtovej techniky - Notebook ASUS EeePC 1011PX
špecifikovanej v prílohe č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
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III. Kúpna cena
1) Zmluvné strany sa dohodli v súlade s §3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacej vyhlášky
č. 87/1996 Z. z. na kúpnej cene za predmet zmluvy vo výške:
9 198,00 € s DPH / 42 ks Notebook ASUS EeePC 1011PX , cena s DPH 11 037,60 €
621,60 € bez DPH / 42 ks Taška notecase Netbook Nylon Grey 10“, cena s DPH 745,92 €
Celkom za predmet zákazky: 11 783,52 € s DPH

2) Kúpna cena za predmet zmluvy podľa článku II. zahrňuje clo, poistné, dodávku na miesto určenia
kupujúcim, záručný servis, a prípadne ďalšie iné príplatky alebo poplatky.
3) Kúpnu cenu predmetu zmluvy dohodnutú v tomto článku odstavci 1) tejto zmluvy je možné meniť len
pri zmene sadzieb DPH, dovoznej prirážky, cla.

IV. Dodacie podmienky
1) Predmet zmluvy dodá predávajúci kupujúcemu najneskôr do 10 dní od podpisu tejto zmluvy oboma
zmluvnými stranami.
2) Predmet zmluvy sa považuje za dodaný po odskúšaní základných funkcií povereným zástupcom
kupujúceho, ktorý na znak prevzatia kompletnej dodávky potvrdí prevzatie na preberacom protokole.
Preberací protokol je podkladom k úhrade faktúry.

V.

Miesto plnenia

1) Dodávka predmetu zmluvy sa uskutoční do sídla kupujúceho :
Budova ÚI SOI, Prievozská 32, 827 99 Bratislava

VI. Platobné podmienky
1) Finančnú úhradu za predmet zmluvy vykoná kupujúci podľa článku III. zmluvy a v súlade s článkom IV
a V.
2) Lehota splatnosti faktúry je 20 dní odo dňa doručenia faktúry. Faktúra má náležitosti daňového dokladu.
Splatnosť faktúry sa počíta odo dňa doručenia faktúry na adresu kupujúceho uvedenú v článku I tejto
zmluvy. Faktúry budú preplácané výhradne prevodným príkazom.
3) Obálky, v ktorých sú faktúry odosielané, musia byť označené „FAKTÚRA“. Faktúry je potrebné
zasielať DOPORUČENE, alebo osobne . Pri faktúrach, ktoré sú odosielané ako obyčajná poštová
zásielka, nemožno vymáhať penále z oneskorenia preplatenia faktúry.
4) Predávajúci je povinný uvádzať presný názov výrobku na faktúrach a dodacích listoch tak, ako je to
uvedené v tabuľke č.1 tejto zmluvy. V dodacích listoch predávajúci uvedie výrobné číslo každého
dodaného výrobku a miesto dodania. Pokiaľ predávajúci túto zásadu nedodrží, budú doklady vrátené na
prepracovanie.
5) Ceny sú platné podľa podmienok zákona o DPH.
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6) Kupujúci neposkytuje preddavok, predbežnú platbu alebo obdobné úhrady.

VII. Záruka a pozáručný servis
1) Súčasťou dodávky predmetu obstarávania je zabezpečenie záručného servisu .
2) Predávajúci sa zaväzuje, že poskytne kupujúcemu na predmet zmluvy záruky:
a) Na bezplatný servis :
- Notebook Asus – 24 mes.

- Doba od výzvy po začatie opravy : 1 deň
- Doba od výzvy po odstránenie poruchy : 5 dní
-

Záruka sa vzťahuje na skryté vady zariadenia. Záruka sa nevzťahuje na mechanické
poškodenie,
poškodenie neodbornou manipuláciou, poškodenie spôsobené nevhodnými
prevádzkovými podmienkami, poškodenie zavinené živelnou udalosťou, poškodenie
zapríčinené nadmerným funkčným opotrebením, poškodenie zapríčinené použitím
neoriginálneho spotrebného materiálu, poškodenie spôsobené inými pripojenými zariadeniami,
poškodenie vzniknuté nesprávnym prepojením zariadenia s iným a poškodenie vzniknuté
spôsobom používania iným ako je uvedené v návode na obsluhu.
- Kupujúci oznámi vadu na tovare, počas plynutia záručnej doby, na adresu servisného strediska
predávajúceho písomnou formou, napríklad faxom. Oznámenie musí obsahovať špecifikovanú
vadu, meno pracovníka, ktorý vadu nahlasuje a dátum. Spôsobom nahlasovania závady je
telefonická alebo písomná výzva so spätným potvrdením príjmu, prípadne inou písomnou
formou.
b) Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu bude poskytovať záručný servis v zmysle bodu 2 písm. a)
tohto článku po celý čas trvania záruky
c) Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu bude poskytovať záručný servis v zmysle bodu a) tohto
článku po celý čas trvania záruky o pozáručný servis v zmysle bodu 2 písm. c) aj v prípade zániku
firmy výrobcu.

VIII. Zmluvné pokuty
1) V prípade nedodržania termínu dodávky predmetu zmluvy v súlade s článkom IV. odstavec 1. zmluvy,
kupujúci môže uplatniť voči predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodanej časti
predmetu zmluvy podľa článku II. odstavec 1. za každý ďeň omeškania.
2) V prípade omeškania s platbou predávajúci môže uplatniť voči kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške
0,05% z faktúrovanej čiastky za každý deň omeškania.
3) V prípade omeškania plnenia z dôvodu dodania vadného predmetu zmluvy, si kupujúci môže uplatniť
voči predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny vadného predmetu zmluvy za každý deň
omeškania.
4) Pri odstúpení od zmluvy je druhá zmluvná strana oprávnená vymáhať preukázateľne vynaložené
náklady.
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IX. Vlastnícke právo
1) Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu zmluvy až po uhradení ceny predmetu zmluvy.

X.

Právo odstúpenia od zmluvy

1) Každá zo zmluvných strán je oprávnená okamžite odstúpiť od zmluvy pri podstatnom porušení
zmluvnej povinnosti druhou zmluvnou stranou, alebo keď sa pre druhú zmluvnú stranu stalo splnenie
podstatných zmluvných povinností úplne nemožným, alebo pri neplnení podmienok uvedených v tejto
zmluve.
2) Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, keď kupujúci nezaplatí kúpnu cenu do 30 dní po
uplynutí splatnosti faktúry.

XI. Zodpovedosť za vady dodaného tovaru
1) Za vady dodaného tovaru nezavinené kupujúcim zodpovedá predávajúci.

XII. Záverečné ustanovenia
1) Táto zmluva môže byť zmenená a doplňovaná len formou číslovaných písomných dodatkov.
2) Vzťah oboch zmluvných strán sa riadi výlučne touto zmluvou, príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
3) Zmluvné strany prehlasujú túto zmluvu za dôvernú a zaväzujú sa neposkytovať informácie o jej obsahu
tretím stranám bez písomného súhlasu druhej strany.
4) Na prerokovanie prípadných sporov je vecne a územne príslušný súd, v obvode ktorého sa nachádza
sídlo žalovaného.
5) Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami. Je
vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých kupujúci a predávajúci obdržia po dva rovnopisy.

Za predávajúceho:

Za kupujúceho:

Dňa: ………………………...................

Dňa: ..........................………………..

………………………………………..
Ing. Martin Kučera
člen predstavenstva

……………………………………….
RNDr. Nadežda Machútová
úatredná riaditeľka SOI

