KÚPNA ZMLUVA TM č. 1/2014
(ďalej len „zmluva“) uzavretá v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka medzi
zmluvnými stranami uvedenými v Čl. 1.
Čl. 1
Zmluvné strany
Kupujúci:
Tribečské múzeum v Topoľčanoch
Ul. Krušovská č. 291, 955 01 Topoľčany
Zastúpené: PhDr. Blaženou Šmotlákovou, riaditeľkou
IČO: 36102601 DIČ: 202 145 0596
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK 528180 0000 0070 0031 1732
(ďalej len ,,kupujúci“)
Predávajúci:
ZILLION quadrate, s.r.o.
Ul. Pod kaštieľom č. 276, 955 01 Tovarníky
Zastúpená: Ing. Michalom Sedlárom, konateľom
IČO: 35 969 881 IČ DPH: SK 2022 1018 40
Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s.
Číslo účtu: 2624 831 178 / 1100
(ďalej len ,,predávajúci“)
Čl. 2
Predmet zmluvy
2.1 Predmetom zmluvy je dodávka tovaru – PC komplet v počte 5 ks v rozsahu stanovených
technických parametrov a predloženej cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu:
PC Prestigio Office G – procesor INTEL G2030 (2x3GHz), RAM 4GB, HDD 500 GB, DVD/RW
mechanika + čítačka kariet, klávesnica + myš, Windows 7 Professional 64 bit., LCD monitor
PHILIPS – uhlopriečka 22“, rozlíšenie FULL HD (1920 x 1080), pripojenie VGA +DVI,
integrované reproduktory.
2.2 Dodávka tovaru sa zrealizuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Čl. 3
Podmienky dodania tovaru
Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v štandardnej kvalite a v kompletnosti.
Predávajúci sa zaväzuje objednaný tovar dodať na adresu kupujúceho v dohodnutom termíne.
Predmet zmluvy bude dodaný so záručným listom, resp. s inými relevantnými dokumentmi.
Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v objednanom množstve a v lehote splatnosti zaplatiť
dohodnutú kúpnu cenu.
Kupujúci prehlasuje, že žiadne skryté vady kupujúcemu nezatajil.

Čl. 4
Platobné podmienky
4.1 Predávajúci zrealizuje dodávku tovaru za dohodnutú zmluvnú cenu podľa cenovej ponuky ako
cenu pevnú v sume:
Cena bez DPH .......................... 2 225,- €
DPH 20 % ................................. 445,- €
Celková cena s DPH ................. 2 670,- €
/slovom dvetisícšesťstosedemdesiat EUR/
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4.2 Cena uvedená v ods. 4.1 je konečná a nemenná. Prípadné dodatočne zistené chyby, resp. omyly v
kalkulácii ceny tovaru nezakladajú predávajúcemu právo na zmenu dohodnutej pevnej zmluvnej
ceny.
4.3 Cena tovaru bude zaplatená na základe faktúry vystavenej a doručenej na adresu kupujúceho po
protokolárnom odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy v rozsahu podľa Čl. 2 ods. 2.1 zástupcom
kupujúceho.
4.4 Faktúra vystavená predávajúcim musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 431/2002 Z. z.,
v opačnom prípade ju kupujúci vráti predávajúcemu s písomným oznámením nedostatkov.
4.5 Splatnosť faktúry bude do 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.
4.6 Zaplatením zmluvnej ceny nadobúda kupujúci vlastnícke právo k predmetu tejto zmluvy.
Čl. 5
Termín dodávky tovaru
5.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy v rozsahu Čl. 2 ods. 2.1 do 22. septembra 2014.
5.2 Spolu s tovarom budú dodané aj dokumenty podľa Čl. 3 ods. 3.3 tejto zmluvy.
Čl. 6
Záruka a zodpovednosť za vady tovaru
6.1 Predávajúci poskytne kupujúcemu záruku na tovar po dobu 24 mesiacov. Záručná doba začína
plynúť dňom odovzdania a prevzatia tovaru zástupcom kupujúceho.
6.2 Zmluvné strany sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom
znení, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady.
6.3 Prípadné chyby, resp. nedostatky predmetu zmluvy bude kupujúci reklamovať písomnou formou
u predávajúce. Predávajúci je povinný do dvoch pracovných dní po doručení písomnej reklamácie
vykonať šetrenie ohľadne vady a informovať kupujúceho o charaktere vady, jej rozsahu, príčinách
vzniku a navrhnutom spôsobe jej odstránenia.
6.4 V prípade záručnej opravy sa doba poskytovanej záruky predlžuje od dobu vybavenia reklamácie.
Čl.7
Záverečné ustanovenia
7.1 Zmluvu je možné zrušiť alebo zmeniť po vzájomnej dohode zmluvných strán v písomnej forme.
7.2 Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy a v ostatných veciach v zmluve priamo neuvedených sa
riadia Obchodným zákonníkom v platnom znení.
7.3 Predávajúci podpisom tejto zmluvy udeľuje kupujúcemu súhlas na zverejnenie obsahu zmluvy na
webovej stránke kupujúceho podľa osobitného predpisu. Tento súhlas sa udeľuje na päť rokov.
7.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke kupujúceho.
7.5 Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých kupujúci obdrží dva rovnopisy
a predávajúci jeden rovnopis.
7.6 Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola dohodnutá
v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej vôle
V Topoľčanoch 08. 09. 2014
Za kupujúceho:

Za predávajúceho:

............................................................
PhDr. Blažena Šmotláková
riaditeľka

............................................................
Ing. Michal Sedlár
konateľ
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