Kúpna zmluva č. 10042012/T
vyhotovená podl'a § 409 a nasledujúcich ustanovení obchodného zákonníka č. 513/1991
Zb. v znení neskorších predpisov
Článok 1
Zmluvné strany

1. Predávajúci:
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
Označenie registra:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej

U-systém Slovakia s.r.o.
Tupolevova 9, 851 01 Bratislava
Ing. Bernard Bagín, konatel' spoločnosti
Okresný súd Bratislava, oddiel: Sro, vložka
36 330 167
2020117077
SK2020117077
ČSOB a.s., Trenčín
4000485130/7 500

čí sl o

4221 0/B

len predávajúci)

2. Kupujúci:
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
(ďalej len kupujúci)

Geofyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9, 845 28 Bratislava
RNDr. Ladislav Brimich, CSc.
00586935
2020894986

Článok 2
Predmet zmluvy

1.

Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať položky podl'a Prílohy č. 1, ktorá je
neoddelitel'nou súčasťou tejto kúpnej zmluvy č. 10042012/T a je v súlade s verejným obstarávanímvýpočtová technika - vyplývajúcim zo Zmluvy ku ITMS projektu : 26140230006 s názvom
"Vytvorenie a potvrdenie teórie vzniku Zeme akréciou v spolupráci s medzinárodne uznávanými
expertmi".

2.

Kupujúci môže odmietnuť dodávku ak technické a úžitkové parametre nezodpovedajú technickým
parametrom uvedeným v ponuke, ak sa počas záručnej doby vyskytnú opakovane závažné nedostatky
v kvalite dodávok, prípadne sa zistí, že kvalita nezodpovedá predloženej ponuke.

Článok 3
Lehota a miesto dodania predmetu zmluvy

1.

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy špecifikovaný v
kúpnej zmluvy najneskôr do 31.7.2012

článku

2.

Miesto dodania predmetu zmluvy: Geofyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9, 845 28 Bratislava

2 bod 1 tejto

Článok 4
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy

1.

Prevzatie za kupujúceho zabezpečuje: RNDr. Ladislav Brimich, CSc , ktorý potvrdí prevzatie svojím
podpisom dodacieho listu.

2.

Kupujúci je povinný pri dodávke predmetu zmluvy vykonať jeho fyzické prevzatie a bezodkladne
prípadnú nekompletnosť, alebo zjavnú vadu tovaru, najneskôr však do 15 dní od dátumu
dodania predmetu zmluvy.
reklamovať

3.

Zistenie závad pri preberaní je kupujúci povinný

oznámiť

písomnou formou

reklamačného

protokolu.

Článok 5
Kúpna cena
1.

Cena za predmet zmluvy uvedený v článku 2 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v
zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou
predávajúceho predstavuje:
Cena bez DPH:
DPH 20%:
Cena s DPH:

4.600 EUR (štyritisícšesťsto EUR)
920 EUR (deväťstodvadsať EUR)
5.520 EUR (päťtisícpäťstodvadsať EUR)
funkčne

bezchybný tovar. V cene sú

započítané

2.

Ceny uvedené v bode 1 sú ceny za nový,
náklady.

dopravné

3.

Celková dohodnutá zmluvná cena uvedená v odseku 1 je stanovená ako súčet cien za jednotlivé
súčasti dodávky. Podrobná štruktúra ceny je súčasťou Prílohy č. 1 tejto zmluvy.

Článok 6
Platobné podmienky

1.

Cenu predmetu zmluvy zaplatí kupujúci predávajúcemu po dodaní predmetu zmluvy.

2.

Kupujúci sa zaväzuje uhradiť faktúru vystavenú predávajúcim do 1OO dní odo
zaevidovania kupujúcim.

3.

Faktúra musí obsahovať všetky údaje, ktoré vyžaduje platná právna úprava Slovenskej republiky.
Údaje na faktúre musia byť v súlade s údajmi uvedenými v uzatvorenej zmluve. V prípade, že faktúra
nebude obsahovať predpísané náležitosti, kupujúci je oprávnený vrátiť ju predávajúcemu na doplnenie.
V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom
doručenia opravenej faktúry kupujúcemu.

dňa

jej prevzatia a

Článok 7
Nadobudnutie vlastníckeho práva

1.

Vlastníctvo k predmetu zmluvy prechádza na kupujúceho po prevzatí predmetu zmluvy a podpísaní
dodacieho listu.

Záručná

Článok 8
doba, podmienky záručného servisu

1. Predávajúci ručí za vlastnosti predmetu plnenia zmluvy počas záručnej doby, ktorá bola stanovená pre
každú položku v Prílohe č.1, táto doba je platná odo dňa vystavenia dodávatel'skej faktúry.
2. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady predmetu zmluvy počas záručnej doby, má kupujúci právo
požadovať a predávajúci povinnosť bezplatne odstrániť záručné vady vrátane všetkých prác spojených
s opravami predmetu plnenia, vrátane dodávky náhradných dielov nutných k bezchybnému
prevádzkovaniu predmetu plnenia, vrátane poradenskej starostlivosti o inštalovaný predmet plnenia,
vrátane dodávky funkčného príslušenstva predmetu plnenia, ktorého nefunkčnosť nie je zavinená
kupujúcim a to najneskôr do 30 dní od doručenia reklamovaného zariadenia.
3. Uvedené záruky platia za predpokladu, že kupujúci zariadenie používa a obsluhuje s príslušnou
starostlivosťou podl'a inštrukcií predávajúceho, obsiahnutých v priloženej dokumentácii. Predávajúci
neručí za vady spôsobené nesprávnou manipuláciou a obsluhou pracovníkmi kupujúceho. Posúdenie,
či zmluvné zariadenie bolo, alebo nebolo v okamihu poruchy správne používané náleží odborníkom
oboch zmluvných partnerov. Záruka sa predlžuje automaticky o dobu, po ktorú predmet zmluvy
nemohol byť v záručnej dobe plne používaný z dôvodu poruchy, alebo závady na predmete zmluvy.
4. Kupujúci sa zaväzuje že reklamácie a vady (poruchy) predmetu zmluvy uplatní bezodkladne po jej
zistení. Zodpovednou osobou za kupujúceho je počas záručnej doby poverený pracovník určený
kupujúcim. Ohlásenie vady a havarijného stavu za kupujúceho oznámi predávajúcemu zodpovedná
osoba kupujúceho na tel. číslo: +421 2 333 OO 111, faxom na číslo: +421 2 333 OO 177, alebo na email: info@u-system.sk .

Článok 9
Zmluvné pokuty a úrok z omeškania

1.

2.

V prípade nedodržania termínu dodania predmetu zmluvy o viac ako 7 dní, môže kupujúci uplatniť
zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny nedodanej časti predmetu zmluvy za každý, aj začatý deň
omeškania s plnením predmetu zmluvy, avšak najviac 5% z ceny predmetu zmluvy.
Nárok na úrok z omeškania nevzniká vtedy, ak predávajúci preukáže, že oneskorenie je spôsobené
vyššej moci, alebo zavinením objednávatel'a.

výlučne účinkom

3.

V prípade omeškania nedodržania termínu splatnosti faktúry o viac ako 7 dní, moze predávajúci
fakturovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý, aj začatý deň
omeškania, avšak najviac 10% z ceny predmetu zmluvy.

4.

V prípade, že predávajúci neodstráni vadu v rámci záruky podl'a dohodnutých podmienok záručného
servisu alebo nenastúpi v dohodnutom termíne na odstránenie vady, môže kupujúci fakturovať
predávajúcemu pokutu vo výške 30 € za každý aj začatý deň omeškania odstránenia vady alebo
nástupu na jej odstránenie.

Článok 10
ustanovenia

Záverečné

1.

Prípadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknú zo zmluvy, sa budú zmluvné strany snažiť riešiť
predovšetkým formou dohody, v prípade, že k dohode nedôjde, spory budú riešené podl'a slovenského
právneho poriadku na príslušnom súde Slovenskej republiky.

2.

Zmluvu bude možné meniť alebo dopÍňať len písomnými,
schválenými obidvomi zmluvnými stranami.

postupne číslovanými dodatkami,

3.

Dodávate!' je povinný strpieť výkon kontroly, auditu, overovania súvisiaceho s dodávanými tovarmi,
službami a prácami kedykol'vek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, ktorá je uzatvorená v zmysle
verejnej súťaže a Zmluvy o poskytnutí NFP, ITMS projektu: 26140230006 a to oprávnenými
osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly, auditu,
overovania na mieste sú Poskytovatel' NFP a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR,
príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a ním poverené osoby, Splnomocnení
zástupcovia Európskej Komisie Európskeho dvora audítorov.

4.

Zmluva bude vypracovaná v piatich rovnopisoch, z toho tri obdrží Objednávate!' a dva Dodávate!'.

5.

Neoddelitel'nou

6.

Zmluvné strany si obsah zmluvy

7.

Zmluva nadobúda

súčasťou

platnosť
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GEOFYZIKÁLNY ÚSTAV
28 Bratislava, Dúbravská cesta

Príloha

č.1

1115 ACER Intel DC P6200/ 4GB DDR3/ 750GB/ DVD
1 SM/ Ml Ge Force GT520M 1GB/ 15.6" LED CB/ Wifi
bgn/ CAM/ Piľ/W7HP

520,00 €

15.6'' HD s rozlíšením 1366 x 768 pixelu, vysoký jas (220-nit) Acer
CineCrystal'" LED-backlit TFTLCD
Intel Pentium Procesor P6200 (3M Cache, 2.13 GHz), Pamäť: 4092MB, Pevný
disk: 750GB, Grafika: NVIDIAGeForce GTS 20M lG DDR3, Ostatné: LAN
10/100/1000, WiFi 802.11 b/g/n, HDMI, Bluetooth, čítačka SD kariet,
webkamera 1.3MP, Huawei modem El752
Záruka: 12 mesiacov

Nativní rozlíšení: 1024 x 768 (XGA), Jas: 2600 ANSIIumenu, Kontrastní pomer:
2000:1, Životnost lampy: 3000 hod. (5000 Eco režim), ComputerAnalogVstup:
2 x Mini D-s ub 15-pin, kompatibilní s komponentním (YPbPr); Výstup: l x Mini
D-s ub 15 pin, HDMI'": Vstup: l x HDMI 0 (Deep Color, Lip sync), Video: Vstup: l
x RCA, S-Video: Vstup: l x Mini DIN 4-pin, Audio: Vstup: 2 x 3.5 mm Stereo Mini
Jack; Výstup: l x 3.5 mm Stereo Mini Jack, PC Control: Vstup: l x D-Sub 9 pin
(RS-232) (male), LAN: l x RJ45, Hmotnost: 2,5 kg, Reproduktory: l x 7 W (mono)
Záruka: Projektor-3 roky door-to-door; lampa -6 mesícu (max.lOOO hod.)
Obsah balení: projektor 3D brýle +SW; IR dálkové ovládání(RD-443E); Mini Ds ignální kabel (1,8 m);napájecí kabel; uživatelský manuál na CD-
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