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KÚPNA ZMLUVA

c. 2010/01

uzavretá podla § 409 a nasl. zákona c. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších

predpisova § 3 ods. 2 zákona c. 25/2006 Z. z. a o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení zákona neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami:

Clánok l.

Zmluvné strany

1. Kupujúci:

Zastúpený:

Stredná odborná škola strojnícka

Športová 1326, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Ing., Mgr. Ondrej Holiencík, riaditel

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s.
Císlo úctu: 7830 322 / 0200

ICO: 17053722

DIC: 2020558155

(objednávatel nie je platcom DPH)

(dalej len "kupujúci")

2. Predávajúci: CODE s.r.o.

Sídlo: Vajanského 394, 024 Ol Kysucké Nové Mesto

Zaregistrovaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline:

Oddiel: Sro

Vložka císlo: 11146/L

Zastúpený: Ján Košút

Bankové spojenie: Tatra banka
Císlo úctu: 2627788208/1100

ICO: 36380318

DIC: 20 20 13 28 95

(dalej len" predávajúci")
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Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania zákona c.

25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov, ktorej vítazom sa stal predávajúci.

Clánok III.

Predmet zmluvy

1. Názov predmetu zákazky: "Stredná odborná škola strojnícka, Športová 1326, Kysucké Nové

Mesto - zariadenie a vybavenie projektu ESF - Škola budúcnosti - e-learning".

2. Predávajúci sa zaväzuje dodat predmet zmluvy bližšie špecifikovaný v Prílohe C. l ä'c:'2 tejto

kúpnej zmluvy.

3. Kupujúci sa zaväzuje predmet kúpnej zmluvy vymedzený v Clánku III bod l a 2 prevziat

zmluvne dohodnutým spôsobom a zaplatit predávajúcemu kúpnu cenu uvedenú v Clánku IV.

tejto zmluvy.

4. Predávajúci sa zaväzuje odovzdat ako súcast predmetu zmluvy:

- dodací list,

- návody na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku.

Clánok IV.

Kúpna cena, platobné podmienky

l. Kúpna cena za predmet je stanovená v zmysle zákona NR SR c.18/1996 Z. z. o cenách

v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR c.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon

NR SR c.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

2. Cena je bližšie špecifikovaná v Prílohe C. 2 tejto kúpnej zmluvy.

3. V kúpnej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho spojené s plnením predmetu zmluvy

podla Clánku III. tejto zmluvy vrátane obalu, dopravy na miesto plnenia, predenia tovaru

4. Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzku spôsobom a

v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou.
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5. Po dodaní predmetu zmluvy podla Clánku. V bod 1. tejto zmluvy ajeho prevzatí v mieste

plnenia vystaví predávajúci danový doklad na dodaný predmet zmluvy a odošle ho, alebo

odovzdá na adrese kupujúceho vo dvoch výtlacko ch. Danový doklad rimsí obsahovat všetky

náležitosti uvedené v zákone c. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.

K danovému dokladuje predávajúci povinný priložit potvrdený dodací list

6. Splatnost faktúry je dohodnutá na 30 dní od jej dorucenia kupujúcemu. Pre tento úcel sa za

den úhrady považuje dátum odpísania platnej sumy z úctu kupujúceho.

7. Kupujúci je oprávnený vrátit danový doklad, ktorý nemá zákonom a zmluvou požadované

náležitosti a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením danového dokladu prestáva

plynút lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti zacína plynút odo dna dorucenia opraveného
danového dokladu.

Clánok V.

Dodacie podmienky

1. Predmet kúpnej zmluvy sa zaväzuje predávajúci dodat kupujúcemu najneskôr do 3 týždnov

od podpisu zmluvy. Miestom plnenia pre potreby tejto zmluvy je: Stredná odborná škola

strojnícka, Športová 1326, 024 01 Kysucké Nové Mesto

2. Kupujúci sa zaväzuje spolupôsobit s predávajúcim.

3. Odovzdanie bude vykonané povereným zástupcom predávajúceho a prevzatie zástupcom

kupujúceho v mieste plnenia po dohode.

4. Predmet zmluvy uvedený v Clánku. III. tejto zmluvy je splnený jeho prevzatím a podpísaním

dodacieho listu zástupcom kupujúceho. Na dodacom liste predávajúci je povinný uviest

výrobné císla jednotlivých dodaných tovarov (identifikacné znaky).

~ 5. V prípade, že kupujúci odmietne prevziat predmet zmluvy napriek tomu, že predmet zmluvy

je pripravený na prevzatie, je splnenie predmetu zmluvy splnené jeho uskladnením

u predávajúceho. Predávajúci bude o tejto skutocnosti kupujúceho informovat písomne.

6. Predávajúci je povinný pri dodaní predmetu zmluvy odovzdat používatelovi všetky doklady

nevyhnutné kjeho prevzatiu a používaniu, ako aj doklady uvedené v Clánku. III bod 4.

Clánok VI.

Kvalita tovaru

1. Predávajúci je povinný dodat predmet zmluvy riadne, vcas a v požadovaných vlastnostiach,

množstve, v akosti a v prevedení podla Clánku III. tejto zmluvy.

2. Predávajúci vyhlasuje, že predmet kúpy dodávaný v rámci predmetu zmluvy je doteraz

nepoužívaný a jeho technické a prevádzkové parametre sa zhodujú s parametrami
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uvádzanými ich výrobcom, tovar je nový, prvotriedneho vyhotovenia a z prvotriednych

materiálov.

3. Zárucná doba pre jednotlivé druhy tovaru, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, zacína plynút

dnom podpísania dodacieho listu a preberacieho protokolu kupujúcim a trvá dva roky na celý

predmet zmluvy.

4. Kupujúci je povinný dodržiavat návod na obsluhu a predávajúcim vydané inštrukcie

(písomné) na používanie predmetu kúpy.

5. Zárucné povinnosti predávajúceho sa nevztahujú na nasledovné prípady:

a. poškodenie neodborným zásahom zo strany obsluhy kupujúceho alebo tretej osoby,

b. poruchy elektrickej siete, zásah blesku,

c. prevádzkovaním v iných ako v štandardných podmienkach (izbová teplota 18-30

stupnov Celzia, vlhkost do 80% nekondenzujúce prostredie) a nadmerným

znecistením,

d. zavírenie,

e. poškodenie ochranných plomb.

6. Kupujúci je povinný vady písomne oznámit predávajúcemu bez zbytocného odkladu'po ich

zistení, najneskôr do uplynutia dohodnutej zárucnej doby. Nároky kupujúceho z vád tovaru sa

riadia ustanoveniami § 436 Obchodného zákonníka.

7. V prípade zistenia vady vykoná prvotné oznámenie predávajúcemu o jej zistení zamestnanec

používatela telefónom na císlo: +421 41 421 4090.

8. Nebezpecenstvo škody v dodávke (nekompletnost, poškodenie) prechádza na kupujúceho

v momente odovzdania - prevzatia predmetu zmluvy kupujúcim. Kupujúci si vyhradzuje

právo neprevziat poškodený alebo nekompletný predmet kúpy.

Clánok VII.

Zmluvné pokuty a sankcie

1. Kupujúci je oprávnený uplatnit u predávajúceho zmluvnú pokutu za nedodanie predmetu

kúpy v dohodnutom case a to 0,02% z kúpnej ceny za každý den omeškania s plnením.

Pokuta bude jednostranne zapocítaná s kúpnou cenou.

2. Predávajúci je oprávnený uplatnit u kupujúceho zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou

kúpnej ceny a to 0,02% z kúpnej ceny za každý den omeškania s plnením.

3. Zmluvné pokuty dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, ci a v akej

výške vznikne druhej strane škoda.
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1. Kupujúci nadobúda výlucné vlastnícke právo k predmetu zmluvy až po úhrade kúpnej ceny

na úcet predávajúceho.

Clánok IX.

Zánik zmluvy, okolnosti vylucujúce zodpovednost

1. Nedodržanie záväzku splnenia predmetu zmluvy v požadovaných vlastnostiach a kvalite zo

strany predávajúceho budú zmluvné strany považovat za podstatné porušenie kúpnej zmluvy

podla § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka. Omeškanie predávajúceho s dodávkou predmetu

zmluvy o viac ako 60 dní bude kupujúci považovat za podstatné porušenie kúpnej zmluvy.

2. Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená strana

okamžite písomne odstúpit od zmluvy. Právo zmluvných strán na náhradu škody a zmluvnú

pokutu tým nie je dotknuté.

3. Za porušenie tejto zmluvy spôsobené vyššou mocou zmluvné strany nezodpovedajú. Pod

vyššou mocou chápu zmluvné strany udalosti, ktoré nebolo možné predvídat, alebo ak ich aj

zmluvné strany predvídali, tieto sa uskutocnili mimo ich vôle a vplyvu, ak tieto plne alebo

ciastocne bránili plneniu podmienok zmluvy. Príkladmi vyššej moci sú prírodné katastrofy,

požiare, záplavy, explózie, štrajky, nepokoje, vojny, zásahy štátu alebo vojenských orgánov.

Uvedený výpocet nie je taxatívny.

4. V prípade vyššej moci budú termíny vyplývajúce z tejto zmluvy predÍžené o dobu trvania

stavu zaprícineného vyššou mocou. V prípade, že vyššia moc bude pretrvávat dlhšie ako 30

dní, zmluvné strany sa dohodnú na spôsobe dalšieho plnenia tejto zmluvy alebo na jej

zrušenÍ.

Clánok X.

Záverecné ustanovenia

l. Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy môžu byt menené alebo doplnované iba písomnou

formou po dohode obidvoch zmluvných strán. Všetky zmeny tejto zmluvy uvedené v

dodatkoch budú tvorit neoddelitelnú súcast tejto zmluvy.

2. Ostatné právne vztahy, výslovne touto zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými

ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
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Záväzkový vztah zmluvných strán vzniknutý z tejto zmluvy sa riadi ustanoveniami

Obchodného zákonníka nakolko ide o vztah subjektov, ktorý automaticky spadá pod vztahy

upravené v § 261 Obchodného zákonníka.

3. Neoddelitelnou súcastou tejto kúpnej zmluvy sú:

Príloha C. 1 - Technická špecifikácia predmetu zmluvy

Príloha C. 2 - Cenová špecifikácia predmetu zmluvy

4. Predávajúci sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu/overovania! súvisiaceho s

dodávanými tovarmi kedykolvek pocas platnosti a úcinnosti Zmluvy a to oprávnenými

osobami v zmysle clánku 12 Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí

nenávratného financného príspevku C. 11012009/1.1I0PV a poskytne im všetku potrebnú
súcinnost.

5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešit

dohodou. Prípadné spory, o ktorých sa zmluvné strany nedohodli, budú postúpené na

rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu.

6. Táto zmluva je vyhotovená v 5 vyhotoveniach, z ktorých každé má platnost originálu. Tri

vyhotovenia obdrží kupujúci, dve vyhotovenia obdrží predávajúci. ".-.,

7. Zmluva nadobúda platnost a úcinnost dnom jej podpísania zmluvnými stranami.

Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom.

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom precítali, jej obsahu

porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.

v 1t? l.
V Kysuckom Novom Meste dna ..... :...2010

,

pr~dávajúci

V Kysuckom Novom Meste dna/8.'.?.:-.. 2010

STREDNÁ ODBDOOA ŠKOLA SiRCJNíCKA

Športová ulica 1326 ®
024 01 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

tL-
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Príloha c. 1

Technická špecifikácia predmetu zmluvy

NB typ l (ucitel'ský) LEN OVO ThinkPad SL510

Procesor

Intel Core 2 DuoT6670

Pamät

3 GB

Pevný disk

320 GB

Display

15,6" WXGA HD GLOSSY
VGA

Intel GMA 4500MHD

Operacný systém

Windows 7

.NB tyP IIA (žiacky) LEN OVO IdeaPad S10-2
Procesor

N280(1,66 MHz)
Pamät

2GB

Pevný disk

160 GB

Display
10,1" W LED

VGA,
Integrovaná

Operacný systém

Windows 7

NB typ IIB (žiacky) LENOVO IdeaPad G550
Procesor

Intel Dual Core T4300

Pamät

2GB

Pevný disk

250 GB

Display
15,6" HD LED Glare

VGA
Integrovaná

Operacný systém

Windows 7

Dataprojektor Acer P5280

Teclmológia

DLP

Svetelný tok (ANSI štandard)

3500
Kontrast

2000: 1

Zivotnost lampy ECO

3000 hodín

Projekcná vzdialenost

1m -12 m
Hlucnost

31 dB ECO,
Záruka na projektor 2 roky ana lampu 6 mesiacov
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eBeam Witeboard Unit eBeam Whiteboard

Prij ímac

USB

CD softvér

eBeam Whiteboard

Nie je potrebný projektor, umožnuje použitie s bielou tabulou alebo flipchart - tabulou.
Elektronické púzdra na fixky +

Cierna, zelená cervená, modrá

zotieratelné fixy USB kábel

Ano

eBeam Projection Upgrade - Projection Upgrade Kit
alebo porovnatelný CD softvér

eBeam Interact

Použitie spolu s projektorom a bielou tabulou alebo plátnom
Interaktívne pero

Slúžiace aj ako myš, zanecháva elektronickú stopu, ale

nezanecháva fyzickú stopu na tabuli.

TriumphBoard pre systém TriumphBoard 78"
eBeam - alebo porovnatelný Magnetické uchytenie

Áno

Keramický povrch

Ano

popisovatelný fixami Tvrdý povrch odolný voci

Ano

poškodeniu Ochranný kryt interaktívneho

Ano

systému Pripevnenie na stenu
Montážna sada na pevné uchytenie

Odkladacia lišta na fixy

Ano

a interaktívne pero

Wifi router Linksys WRT610N

LAN ports

4 RJ-45 10/100/1 000 Mbps data ports

WAN port

10/100/1000 Mbps RJ-45 connector
Standard

• IEEE 802.lla

• IEEE 802.11 b (11 Mbps Wireless LAN)• IEEE 802.llg (54 Mbps Wireless LAN)• IEEE 802.lln Draft 2.0 (300 Mbps Wireless LAN)• IEEE 802.3 (1OBase-T Ethernet)• IEEE 802.3u (1OOBase-TX Fast Ethernet)• IEEE 802.3abWireless frequency range

2.400 - 2.4835 GHz, & 5GHz
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Príloha C. 2

Tabulka C. 1

JednotkováCena spoluCena spolu
Predmet

Množstvocena bez DPH
v EUR

bez DPH v EURs DPH v EUR

NB typ l (ucitelský)

13834,0010 842,0012901,98

NB typ IIA (žiacky)

24557,5013380,0015 922,20

NB typ IIB (žiacky)

12557,006 684,007953,96

Dataprojektor

3834,002 502,002977,38

Interaktívny tabulový

---

systém

3
834,00

2 502,002977,38

Interaktívny systém typu

3Projection
278,50835,50994,25

Speciálna tabula pre
interaktívny tabulový

3

systém
808,502 425,502 886,35

Wi-fi router

3303,00909,001 081,71

Cena za celý predmet spolu bez DPH v EUR

40 080,00

Sadzba DPH 19%

7 615,20

Cena za celý predmet spolu s DPH v EUR

47695,20

Cena za celý predmet spolu a DPH v SKK

1 436 865,60
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KÚPNA ZMLUV A

C. 2010 / 01

uzavretá podla § 409 a nasl. zákona c. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších

predpisova § 3 ods. 2 zákona c. 25/2006 Z. z. a o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení zákona neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami:

Clánok I.

Zmluvné strany

1. Kupujúci:

Zastúpený:

Stredná odborná škola strojnícka

Športová 1326, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Ing., Mgr. Ondrej Holiencík, riaditel

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s.
Císlo úctu: 7830 322 1 0200

ICO: 17053722

DIC: 2020558155

(objednávatel nie je platcom DPH)

(dalej len "kupujúci")

2. Predávajúci: CODE s.r.o.

Sídlo: Vajanského 394, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Zaregistrovaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline:

Oddiel: Sro

Vložka císlo: 11146/L

Zastúpený: Ján Košút

Bankové spojenie: Tatra banka

Císlo úctu: 2627788208/1100

ICO: 36380 318

DIC: 20 20 13 28 95

(dalej len" predávajúci")
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Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania zákona c.

25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov, ktorej vítazom sa stal predávajúci.

Clánok III.

Predmet zmluvy

1. Názov predmetu zákazky: "Stredná odborná škola strojnícka, Športová 1326, Kysucké Nové

Mesto - zariadenie a vybavenie projektu ESF - Škola budúcnosti - e-learning".

2. Predávajúci sa zaväzuje dodat predmet zmluvy bližšie špecifikovaný v Prílohe c. 1 ä"c. 2 tejto

kúpnej zmluvy.

3. Kupujúci sa zaväzuje predmet kúpnej zmluvy vymedzený v Clánku III bod 1 a 2 prevziat

zmluvne dohodnutým spôsobom a zaplatit predávajúcemu kúpnu cenu uvedenú v Clánku IV.

tejto zmluvy.

4. Predávajúci sa zaväzuje odovzdat ako súcast predmetu zmluvy:

- dodací list,

- návody na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku.

Clánok IV.

Kúpna cena, platobné podmienky

1. Kúpna cena za predmet je stanovená v zmysle zákona NR SR c.18/1996 Z. z. o cenách

v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR c.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon

NR SR c.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

2. Cena je bližšie špecifikovaná v Prílohe C. 2 tejto kúpnej zmluvy.

3. V kúpnej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho spojené s plnením predmetu zmluvy

podla Clánku III. tejto zmluvy vrátane obalu, dopravy na miesto plnenia, preclenia tovaru

4. Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzku spôsobom a

v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou.
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5. Po dodaní predmetu zmluvy podla Clánku. V bod 1. tejto zmluvy ajeho prevzatí v mieste

plnenia vystaví predávajúci danový doklad na dodaný predmet zmluvy a odošle ho, alebo

odovzdá na adrese kupujúceho vo dvoch výtlacko ch. Danový doklad musí obsahovat všetky

náležitosti uvedené v zákone c. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znenÍ.

K danovému dokladu je predávajúci povinný priložit potvrdený dodací list

6. Splatnost faktúry je dohodnutá na 30 dní od jej dorucenia kupujúcemu. Pre tento úcel sa za

den úhrady považuje dátum odpísania platnej sumy z úctu kupujúceho.

7. Kupujúci je oprávnený vrátit danový doklad, ktorý nemá zákonom a zmluvou požadované

náležitosti a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením danového dokladu prestáva

plynút lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti zacína plynút odo dna dorucenia opraveného
danového dokladu.

Clánok V.

Dodacie podmienky
...; •.- ..•.. -.-,.,-

1. Predmet kúpnej zmluvy sa zaväzuje predávajúci dodat kupujúcemu najneskôr do 3 týždnov

od podpisu zmluvy. Miestom plnenia pre potreby tejto zmluvy je: Stredná odborná škola

strojnícka, Športová 1326, 024 01 Kysucké Nové Mesto

2. Kupujúci sa zaväzuje spolupôsobit s predávajúcim.

3. Odovzdanie bude vykonané povereným zástupcom predávajúceho a prevzatie zástupcom

kupujúceho v mieste plnenia po dohode.

4. Predmet zmluvy uvedený v Clánku. III. tejto zmluvy je splnený jeho prevzatím a podpísaním

dodacieho listu zástupcom kupujúceho. Na dodacom liste predávajúci je povinný uviest

výrobné císla jednotlivých dodaných tovarov (identifikacné znaky).o 5. V prípade, že kupujúci odmietne prevziat predmet zmluvy napriek tomu, že predmet zmluvy

je pripravený na prevzatie, je splnenie predmetu zmluvy splnené jeho uskladnením

u predávajúceho. Predávajúci bude o tejto skutocnosti kupujúceho informovat písomne.

6. Predávajúci je povinný pri dodaní predmetu zmluvy odovzdat používatelovi všetky doklady

nevyhnutné k jeho prevzatiu a používaniu, ako aj doklady uvedené v Clánku. III bod 4.

Clánok VI.

Kvalita tovaru

1. Predávajúci je povinný dodat predmet zmluvy riadne, vcas a v požadovaných vlastnostiach,

množstve, v akosti a v prevedení podla Clánku III. tejto zmluvy.

2. Predávajúci vyhlasuje, že predmet kúpy dodávaný v rámci predmetu zmluvy je doteraz

nepoužívaný a jeho technické a prevádzkové parametre sa zhodujú s parametrami



Agentúra
Ministerstva školstva SR
pre štrukturálne fondy EÚ

~'( --)..( \-1-r -r* • ,~
_,(~"

ro Operacny program --<*VZDELÁVANIE_;,

-.){'(~-r Európska únia
r:,,,·"~,,1.-,, ••.-,,,.!-h.,..;'_.r..1

uvádzanými ich výrobcom, tovar je nový, prvotriedneho vyhotovenia a z prvotriedny ch
materiálov.

3. Zárucná doba pre jednotlivé druhy tovaru, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, zacína plynút

dnom podpísania dodacieho listu a preberacie ho protokolu kupujúcim a trvá dva roky na celý

predmet zmluvy.

4. Kupujúci je povinný dodržiavat návod na obsluhu a predávajúcim vydané inštrukcie

(písomné) na používanie predmetu kúpy.

5. Zárucné povinnosti predávajúceho sa nevztahujú na nasledovné prípady:

a. poškodenie neodborným zásahom zo strany obsluhy kupujúceho alebo tretej osoby,

b. poruchy elektrickej siete, zásah blesku,

c. prevádzkovaním v iných ako v štandardných podmienkach (izbová teplota 18-30

stupnov Celzia, vlhkost do 80% nekondenzujúce prostredie) a nadmerným

znecistením,

d. zavírenie,

e. poškodenie ochranných plomb.

6. Kupujúci je povinný vady písomne oznámit predávajúcemu bez zbytocného odkladu po ich

zistení, najneskôr do uplynutia dohodnutej zárucnej doby. Nároky kupujúceho z vád tovaru sa

riadia ustanoveniami § 436 Obchodného zákonníka.

7. V prípade zistenia vady vykoná prvotné oznámenie predávajúcemu o jej zistení zamestnanec

používatela telefónom na císlo: +421 41 421 4090.

8. Nebezpecenstvo škody v dodávke (nekompletnost, poškodenie) prechádza na kupujúceho

v momente odovzdania - prevzatia predmetu zmluvy kupujúcim. Kupujúci si vyhradzuje

právo neprevziat poškodený alebo nekompletný predmet kúpy.

Clánok VII.

Zmluvné pokuty a sankcie

1. Kupujúci je oprávnený uplatnit u predávajúceho zmluvnú pokutu za nedodanie predmetu

kúpy v dohodnutom case a to 0,02% z kúpnej ceny za každý den omeškania s plnením.

Pokuta bude jednostranne zapocítaná s kúpnou cenou.

2. Predávajúci je oprávnený uplatnit u kupujúceho zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou

kúpnej ceny a to 0,02% z kúpnej ceny za každý den omeškania s plnením.

3.. Zmluvné pokuty dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, ci a v akej

výške vznikne druhej strane škoda.
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Vlastnícke právo
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1. Kupujúci nadobúda výlucné vlastnícke právo k predmetu zmluvy až po úhrade kúpnej ceny

na úcet predávajúceho.

Clánok IX.

Zánik zmluvy, okolnosti vylucujúce zodpovednost

1. Nedodržanie záväzku splnenia predmetu zmluvy v požadovaných vlastnostiach a kvalite zo

strany predávajúceho budú zmluvné strany považovat za podstatné porušenie kúpnej zmluvy

podla § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka. Omeškanie predávajúceho s dodávkou predmetu

zmluvy o viac ako 60 dní bude kupujúci považovat za podstatné porušenie kúpnej zmluvy.

2. Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávg~I1á strana

okamžite písomne odstúpit od zmluvy. Právo zmluvných strán na náhradu škody a zmluvnú

pokutu tým nie je dotknuté.

3. Za porušenie tejto zmluvy spôsobené vyššou mocou zmluvné strany nezodpovedajú. Pod

vyššou mocou chápu zmluvné strany udalosti, ktoré nebolo možné predvídat, alebo ak ich aj

zmluvné strany predvídali, tieto sa uskutocnili mimo ich vôle a vplyvu, ak tieto plne alebo

ciastocne bránili plneniu podmienok zmluvy. Príkladmi vyššej moci sú prírodné katastrofy,

požiare, záplavy, explózie, štrajky, nepokoje, vojny, zásahy štátu alebo vojenských orgánov.

Uvedený výpocet nie je taxatívny.

4. V prípade vyššej moci budú termíny vyplývajúce z tejto zmluvy predÍžené o dobu trvania

stavu zaprícineného vyššou mocou. V prípade, že vyššia moc bude pretrvávat dlhšie ako 30

dní, zmluvné strany sa dohodnú na spôsobe dalšieho plnenia tejto zmluvy alebo na jej
zrušenÍ.

Clánok X.

Záverecné ustanovenia

1. Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy môžu byt menené alebo doplnované iba písomnou

formou po dohode obidvoch zmluvných strán. Všetky zmeny tejto zmluvy uvedené v

dodatkoch budú tvorit neoddelitelnú súcast tejto zmluvy.

2. Ostatné právne vztahy, výslovne touto zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými

ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
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Záväzkový vztah zmluvných strán vzniknutý z tejto zmluvy sa riadi ustanoveniami

Obchodného zákonníka nakolko ide o vztah subjektov, ktorý automaticky spadá pod vztahy

upravené v § 261 Obchodného zákonníka.

3. Neoddelitelnou súcastou tejto kúpnej zmluvy sú:

Príloha C. 1 - Technická špecifikácia predmetu zmluvy

Príloha C. 2 - Cenová špecifikácia predmetu zmluvy

4. Predávajúci sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu/overovania! súvisiaceho s

dodávanými tovarmi kedykolvek pocas platnosti a úcinnosti Zmluvy a to oprávnenými

osobami v zmysle clánku 12 Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí

nenávratného financného príspevku C. 110/2009/1.1/0PV a poskytne im všetku potrebnú

súcinnost.

5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešit

dohodou. Prípadné spory, o ktorých sa zmluvné strany nedohodli, budú postúpené na

rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu.

6. Táto zmluva je vyhotovená v 5 vyhotoveniach, z ktorých každé má platnost originálu. Tri

vyhotovenia obdrží kupujúci, dve vyhotovenia obdrží predávajúci.

7. Zmluva nadobúda platnost a úcinnost dnom jej podpísania zmluvnými stranami.

Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom.

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom precítali, jej obsahu

porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.

v 1q ZV Kysuckom Novom Meste dna ... :....20 l O V Kysuckom Novom Meste dna 1.~:~..2010

~EDI/Á ODBORNÁ ŠKOLA STRam~K4

Sportová ulica 1326 ®

02407~~KÉit~----'lPUjÚCi
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Príloha c. 1

Technická špecifikácia predmetu zmluvy

NB typ l (ucitelský) LEN OVO ThinkPad SL510

Procesor

Intel Core 2 DuoT6670

Pamät

3 GB

Pevný disk

320 GB

Display

15,6" WXGA HD GLOSSY

VGA

Intel GMA 4500MHD

Operacný systém

Windows 7

.NB typ IIA (žiacky) LENOVO IdeaPad S10-2

Procesor

N280(1,66 MHz)

Pamät

2GB
-.-,

Pevný disk
160 GB

Display

10,1" W LED
VGA,

Integrovaná

Operacný systém

Windows 7

NB typ IIB (žiacky) LENOVO IdeaPad G550

Procesor

Intel Dual Core T4300

Pamät

2GB

Pevný disk

250 GB

Display

15,6" HD LED Glare
VGA

Integrovaná

Operacný systém

Windows 7

Dataprojektor Aeer P5280

Technológia

DLP

Svetelný tok (ANSI štandard)

3500

Kontrast

2000: 1

Životnost lampy ECO

3000 hodín

Projekcná vzdialenost

1m -12 m

Hlucnost

31 dB ECO

Záruka
na projektor 2 roky ana lampu 6 mesiacov
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eBeam Witeboard Unit eBeam Whiteboard

Prij ímac

USB

CD softvér

eBeam Whiteboard

Nie je potrebný projektor, umožnuje použitie s bielou tabulou alebo flip chart - tabulou.
Elektronické púzdra na fixky +

Cierna, zelená cervená, modrá
zotieratelné fixy USB kábel

Ano

eBeam Projection Upgrade - I Projection Upgrade Kit
alebo porovnatelný
CD softvér eBeam Interact

~ Použitie spolu s projektorom a bielou tabul'ou alebo plátnom

Interaktívne pero Slúžiace aj ako myš, zanecháva elektronickú stopu, ale
nezanecháva fyzickú stopu na tabuli.

TriumphBoard pre systém TriumphBoard 78"
eBeam - alebo porovnatelný Magnetické uchytenie

Áno

Keramický povrch

Ano
popisovatelný fixami Tvrdý povrch odoiný voci

Ano

poškodeniu Ochranný kryt interaktívneho

Ano

systému Pripevnenie na stenu
Montážna sada na pevné uchytenie

Odkladacia lišta na fixy

Ano

a interaktívne pero

Wifi router Linksys WRT610N
LAN ports

4 Rl-45 10/100/1000 Mbps data ports

WAN port

l 0/100/1 000 Mbps Rl -45 connector
Standard

• IEEE 802.1la

• IEEE 802.11 b (ll Mbps Wireless LAN)• IEEE 802.llg (54 Mbps Wireless LAN)• IEEE 802.1 In Draft 2.0 (300 Mbps Wireless LAN)• IEEE 802.3 cl OBase-T Ethernet)• IEEE 802.3u cl OOBase-TX Fast Ethernet)• IEEE 802.3abWireless frequency range
2.400 - 2.4835 GHz, & 5GHz
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Príloha c. 2
Cenová špecifikácia predmetu zmluvy

Tabulka c. 1

JednotkováCena spoluCena spolu
Predmet

Množstvocena bez DPH
v EUR

bez DPH v EURs DPH v EUR

NB typ I (ucitelský)

13834,0010 842,0012901,98

NB typ IIA (žiacky)

24557,5013380,0015 922,20

NB typ IIB (žiacky)

12557,006 684,007953,96

Dataprojektor

3834,002 502,002977,38

Interaktívny tabulový

..; •.. -... -,

systém

3

834,00
2 502,002977,38

Interaktívny systém typu

3Projection
278,50835,50994,25

Speciálna tabula pre
interaktívny tabulový

3

systém

808,502 425,502 886,35

Wi-fi router

3303,00909,001 081,71

Cena za celý predmet spolu bez DPH v EUR

40 080,00

Sadzba DPH 19%

7 615,20

Cena za celý predmet spolu s DPH v EUR

47695,20

Cena za celý predmet spolu a DPH v SKK

1 436 865,60


