Kúpna zmluva
uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov medzi
Zmluvnými stranami
Predávajúcim :
Ing. Viera Závodská – N.Netcom
Floriánske nám. 2, 811 07 Bratislava
v zastúpení:
IČO:
DIČ:
IČ pre DPH
číslo účtu:

Ing. Viera Závodská
22658696
1020153475
SK1020153475
4010016004/3100

a
Kupujúcim:

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
v zastúpení:
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., riaditeľ
IČO :
00 151 882
DIČ:
2020798395
IČ pre DPH :
SK2020798395
Číslo účtu:
7000064743/8180

takto:
Čl.1 Predmet zmluvy
1.1. Na základe tejto zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať prenosné počítače a multifunkčné
zariadenia pre účely projektu „FORT – Fostering Continuous Research and Technology
Application“ číslo projektu 3CE325P1 špecifikované v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.
Čl. 2 Kúpna cena
2.1. Cena za predmet zmluvy vrátane dopravy do miesta určenia činí 3 140,40 € s DPH.
Podrobná kalkulácia ceny je uvedená v prílohe č. 2 tejto zmluvy.

Čl. 3 Čas dodania a prevzatia tovaru.
3.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar uvedený v čl. 2 zmluvy v termíne do 2 týždňov od
podpísania zmluvy. Kupujúci sa zaväzuje tovar uvedený v čl. 2 zmluvy od predávajúceho
prevziať.
Čl. 4 Miesto plnenia
4.1. Predmet zmluvy bude dodaný na adresu: Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava.
Čl. 5 Platobné podmienky
5.1. Predávajúci je oprávnený dodaný tovar fakturovať po protokolárnom odovzdaní tovaru.
5.2. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za dodanie tovaru kúpnu cenu 3 140,40 € s DPH, slovom
tritisícstoštyridsať eur a štyridsať centov na základe predloženej faktúry, ktorá bude
obsahovať minimálne: obchodné meno a sídlo, IČO, DIČ Predávajúceho, meno, sídlo, IČO,

DIČ Kupujúceho, číslo zmluvy, číslo faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
označenie finančného ústavu a číslo účtu, na ktorý má byť platba poukázaná, názov
a množstvo tovaru, výšku ceny bez dane, sadzbu dane, fakturovanú sumu celkom vrátane
DPH, názov projektu, ITMS kódy, podpis oprávnenej osoby.
5.3. Kupujúci sa zaväzuje, po protokolárnom prevzatí tovaru, uhradiť faktúru do 100 dní od
jej doručenia (za predpokladu že faktúra spĺňa náležitosti podľa bodu 5.2.). Povinnosť
kupujúceho je splnená odpísaním čiastky z jeho účtu.
Čl. 6 Nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru
6.1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmete kúpy až úplným zaplatením kúpnej
ceny.
Čl. 7 Zodpovednosť za vady tovaru
7.1. Zmluvné strany sa budú riadiť § 422 a nasledujúcimi Obchodného zákonníka Slovenskej
republiky, ktoré upravujú nároky za zodpovednosť a vady dodaného tovaru.
7.2. Vady predmetu zmluvy bude kupujúci reklamovať preukázateľným spôsobom písomne
u predávajúceho a to okamžite po jej zistení.
Čl. 8 Zmluvné pokuty
8.1. V prípade omeškania dodávky tovaru (bez predom písomne dohodnutého náhradného
termínu) zaplatí predávajúci za každý deň omeškania dodávky tovaru kupujúcemu zmluvnú
pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného tovaru.
8.2. Pre prípad, že kupujúci bude v omeškaní s úhradou faktúry, predávajúci si môže uplatniť
nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
Čl. 9 Obaly a balenie
9.1. Predávajúci dodá tovar zabalený s odbornou starostlivosťou, tak aby počas transportu
nedošlo k jeho poškodeniu.
Čl. 10 Záručná doba
10.1. Záručná doba na tovar je minimálne 24 mesiacov od jeho prevzatia kupujúcim.
Čl. 11 Rôzne
11.1. Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone
kontroly orgánu oprávnenému vykonávať kontrolu podľa § 6 a § 10 zákona č. 528/2008
o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších
predpisov a podľa článku 59 a nasl. nariadenia Rady (ES) 1083/2006 resp. subjektom a
osobám povereným oprávnenými orgánmi podľa § 6 a § 10 zákona č. 528/2008 a podľa
článku 59 a nasl. nariadenia Rady (ES) 1083/2006 na výkon kontroly. Za strpenie výkonu
kontroly a poskytnutie súčinnosti pri výkone kontroly neprináleží Predávajúcemu žiadna
odmena, náhrada ani iné plnenie. Predávajúci je povinný predovšetkým oznámiť nákladovú
štruktúru plnenia zákazky na základe požiadavky objednávateľa alebo oprávneného orgánu
a nimi poverených subjektov a osôb, dodať podpornú dokumentáciu účtovného a iného
charakteru za účelom doloženia požadovaných podkladov pre výkon kontroly podľa tohto
bodu zmluvy. Za účelom preventívneho riešenia problémov spojených s preukazovaním
realizácie tejto zákazky je oprávnený požadovať tieto podklady aj Kupujúci. Nestrpenie
kontroly, neposkytnutie súčinnosti a nedodanie požadovaných podkladov zo strany
Predávajúceho sa bude považovať za závažné porušenie tejto zmluvy. V prípade vzniku škody
v dôsledku nestrpenia kontroly, neposkytnutia súčinnosti a nedodania požadovaných
podkladov zo strany Predávajúceho, je povinný Predávajúci túto škodu nahradiť v plnej

miere. Povinnosť strpieť kontrolu sa ustanovuje po dobu upravenú všeobecne záväznými
pravidlami pre implementáciu projektov zo štrukturálnych fondov EÚ v programovom období
2007-2013 do 31. augusta 2020, resp. po dobu upravenú vo všeobecne záväzných predpisoch
pre implementáciu projektov zo štrukturálnych fondov EÚ v programovom období 20072013.
11.2. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením zmluvy, vrátane jej príloh a podpisov osôb
oprávnených konať za obe zmluvné strany na internete v súlade s platnými právnymi
predpismi.
11.3. Miesto plnenia a miestna príslušnosť súdu pre všetky nároky a spory vyplývajúce z
tohto zmluvného vzťahu je určená sídlom kupujúceho.
11.4. Všetky právne vzťahy súvisiace s kúpnou zmluvou podliehajú slovenskému právnemu
poriadku.
11.5. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné vykonať len písomnou formou po
obojstrannom odsúhlasení. Ak sa zmluva do troch mesiacov od jej uzavretia nezverejní, platí,
že k uzavretiu zmluvy nedošlo. Zmluvné strany dávajú svoj výslovný a neodvolateľný súhlas
so zverejnení zmluvy, ako aj všetkých faktúr vystavených na základe tejto zmluvy.
11.6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami, účinnosť
nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom
Úradom vlády SR.
11.7. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch. Každá zo zmluvných strán obdrží dva
rovnopisy.

Podpísané dňa ............................

.........................……………..........

Za predávajúceho

..................................……………….

Za kupujúceho
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.

riaditeľ CVTI SR

Príloha č.1
Technická špecifikácia predmetu zmluvy
Popis produktu: i-SENSYS MF9280Cdn Canon
Typ zariadenia Farebné laserové univerzálne zariadenie
Dostupné funkcie Tlač, kopírovanie, skenovanie a faxovanie
TLAČIAREŇ
Rýchlosť tlače Až 21 str./min farebne a čiernobielo (A4)
Metóda tlače Farebná tlač laserovým lúčom
Kvalita tlače Až do 2 400 x 600 dpi s automatickým zdokonalením obrazu
Rozlíšenie tlače 600 x 600 dpi, Obojstranná tlač Automatická
Jazyky tlačiarne UFRII-LT, PCL5c, PCL6, PostScript Level-3
Znakové súpravy 93 prispôsobiteľných, 10 bitmapových (PCL)
Okraje tlače 5 mm hore, dole, vľavo a vpravo
Režim úspory tonera Áno
Tlač z pamäťových médií Podporované pamäťové médiá
Pamäťový kľúč USB, CompactFlash®, Microdrive, Memory Stick®, Memory Stick Pro™,
SD Memory Card® a pamäťová karta SDHC, Memory Stick Duo™1, Memory Stick PRO
Duo™1, Memory Stick Micro™1, miniSD Card™1, microSD Card™1
Podporované typy súborov: JPEG (DCF/Exif2.21/JFIF), TIFF
Podporované systémy súborov: FAT 16 a FAT 32
KOPÍRKA
Rýchlosť kopírovania Až 21 kópií/min. farebne alebo čiernobielo (A4)
Čas prvej kópie (FCOT) Približne 12,5 sekúnd alebo menej
Rozlíšenie kópie Až 600 x 600 dpi
Režimy kopírovania Text/fotografia/mapa (predvolené), vytlačený obrázok, fotografia, text
Obojstranné kopírovanie Obojstranné na obojstranné (automatické)
Viacnásobná kópia Až 99 kópií
Zmenšenie/zväčšenie 50 – 200 % v 1% prírastkoch
Režim úspory tonera Áno
Iné funkcie Vymazanie rámu, usporiadanie, 2 na 1, 4 na 1
FUNKCIE ODOSIELANIA
Skenovať na server so súbormi FTP, SMB
Skenovať na e-mail a i-Fax SMTP, POP3, i-Fax (jednoduchý režim)
Skenovať na pamäťový kľúč USB Áno
Formáty súborov TIFF, JPEG, PDF, PDF (kompaktné)
SKENER
Typ Farebne
Rozlíšenie skenovania Optické: až 600 x 600 dpi
Farebná hĺbka skenovania 24 bitov/24 bitov (vstup/výstup)
Odtiene sivej 256 úrovní
Kompatibilita TWAIN1 , WIA1
Max. Šírka skenovania 216 mm
FAX

Rýchlosť modemu Super G3 33,6 KB/s (až 3 sekundy/strana1)
Režim prijatia Iba fax, automatický prepínač Fax/Tel, režim odkazovača, ručné RX
Rozlíšenie faxu 200 x 100 dpi: 8 pelov/mm x 3,85 riadkov/mm
200 x 200 dpi: 8 pelov/mm x 7,7 riadkov/mm
200 x 400 dpi: 8 pelov/mm x 15,4 riadkov/mm
400 x 400 dpi: 16 pelov/mm x 15,4 riadkov/mm
Pamäť FAXU Až 1 000 strán1
Rýchle voľby Max. 200 volieb
Skupinové voľby/cieľové miesta Max. 299 volieb/max. 299 cieľov
Postupné vysielanie Max. 332 umiestnení
Zálohovanie pamäte 1 hodina
Obojstranné faxovanie Áno (prenos a príjem)
Iné funkcie Odoslanie faxu ďalej, dvojitý prístup, diaľkový príjem, PC Fax (iba TX)
MANIPULÁCIA S MÉDIAMI
Typ skenera Plochý skener a duplexný automatický podávač dokumentov (DADF)
Vstup papiera (Bežný) 250-hárková kazeta
100-hárkový viacúčelový zásobník
50-hárkový DADF
Vstup papiera (Voliteľný) 500-hárková kazeta
Výstup papiera 250-hárkov
Typy médií Obyčajný papier, recyklovaný papier, hrubý papier, priesvitná fólia, etiketa,
obálka
Veľkosti médií Kazeta a voliteľný podstavec:
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive
Univerzálny zásobník:
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, obálka (COM10, Monarch, DL, ISO-C5,
ISO-B5)
Vlastné veľkosti: šírka 76,2 až 215,9 mm; dĺžka 127,0 až 355,6 mm.
DADF:
Jednostranné skenovanie: A4, A5, B5, Legal, Letter, vlastné veľkosti ( Š x D): max. 215,9 mm
x 355,6 mm min. 128 mm x 139,7 mm) obojstranné skenovanie: A4, Legal, Letter
Hmotnosti médií Kazeta a voliteľný podstavec: 60 až 120 g/m2
Viacúčelový zásobník: 60 až 176 g/m2
DADF: jednostranné skenovanie: 50 až 105 g/m2, dvojstranné skenovanie: 64 až 105 g/m2
ROZHRANIE A SOFTVÉR
Typ rozhrania Vysokorýchlostné USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX, 2 x USB pamäťový
otvor, štrbina na vloženie pamäťovej karty
Kompatibilita operačného systému Windows 7/Server 2008 R2/Server 2008/Server
2003/XP/Vista/2000
Mac OS X verzie 10.4.9 - 10.6.x1 3
Linux2 3
Správa softvéru a tlačiarne Inštalátor zariadení NetSpot, správca písma Canon, rozhranie pre
vzdialeného používateľa (RUI), správa identifikátorov oddelení
VŠEOBECNÉ FUNKCIE
Pracovný cyklus Max. 65 000 strán za mesiac
Čas na zahrievanie Približne 60 sekúnd od zapnutia
Pamäť 768 MB (zdieľané)

Ovládací panel 3,5-palcový (8,8 cm) farebný TFT displej s ľahko rolovateľným kolieskom
Rozmery so zásobníkmi (Š x H x V) 546 mm x 527 mm x 632 mm
Priestor inštalácie (Š x H x V) 546 mm x 1140 mm x 792 mm
546 mm x 1140 mm x 1095 mm (s pripojenou voliteľnou kazetovou podávacou jednotkou
Cassette Feeding Unit-AC1)
Váha Pribl. 43,3 kg
Prevádzkové prostredie Teplota: 10 až 32 oC (50 až 86 oF)
Vlhkosť 20 až 80 % RH (bez kondenzácie)
Zdroj napájania 220 - 240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)
Spotreba energie Maximum: pribl. 1210 W
Aktívna: približne 470 W
Pohotovostný režim: približne 35 W
Režim spánku: približne 1,2 W1
Typická spotreba elektrickej energie (TEC): 2,3 kWh/týždeň
Úrovne hlučnosti Akustický tlak1:
Aktívny režim: 66 dB(A) alebo menej
Pohotovostný režim: 43 dB(A) alebo menej
SPOTREBNÝ MATERIÁL
Kazety Čierna kazeta 711 (6 000 strán)1
Azúrová kazeta 711 (6 000 strán)1 Purpurová kazeta 711 (6 000 strán)1 Žltá kazeta 711 (6
000 strán)1
Tlač z pamäťových médií
1 Pomocou odporúčaného adaptéra - nedodáva sa
Kompatibilita
1 Skenovanie na počítač prostredníctvom pripojenia USB nie je podporované
Kompatibilita operačného systému
1 Mac OS X podporuje len funkciu tlače a PC faxu
2 Linux podporuje len funkciu tlače
3 Len webová distribúcia
Spotreba energie
1 Najnižšia možná spotreba elektriny v režime spánku. Ak je zariadenie pripojené k sieti s
inými počítačmi, ktoré sú zapnuté, spotreba energie bude približne 17 W
Popis produktu: Lenovo ThinkPad Modelová rada T430 MTM 23444ZG
Notebook
Značka Lenovo ThinkPad
Modelová rada T430
MTM 23444ZG
PN N1T4ZXS
Processor Intel Core i5-3210M @ 2.50GHz
Pamäť 1x4GB (1600) + 1 free slot, max 16GB
HDD 500GB / 7200rpm
Mechanika DVD CD Multi Burner Swap, removable
Grafika Intel HD Graphics 4000

Displej 14.0" HD+ AG, 1600 x 900, LED
Internet Gigabit Ethernet
Wi-Fi Intel 6205 AGN
WWAN WWAN Capable
Bluetooth Bluetooth 4.0
Kamera Web kamera HD 720p
Mikrofon áno
Audio / reproduktory Dolby Advanced Audio v2
Security "Client Security Solution
Hard disk drive password, Power-on password
Security lock slot, security keyhole, Supervisor password
Trusted Platform Module, TCG 1.2-compliant"
Integrovaná čítačka otlačkov prstov áno, UPEK Fingerprint reader
Batéria 6Cell 51.6Wh
Nápajáci adptér AC, 65w
Operačný systém Win7-Pro64
Operačný systém - jazyk slovenský, anglický
Microsoft Office Microsoft Office 2010 starter
Klávesnica slovenská, Modern 6 row with optional backlight
Klávesnica - numerická časť nie
Polohovacie zariadenie: Pad UltraNav (TouchPad + TrackPoint)
Rozhranie "2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, Powered USB
1 x RJ-45, 1 x miniDisplay port, 1 x combo audio/mic jack, 1 x Konektor AC adapter, 1 x
VGA
1 x ExpressCard 34, 1 x 4 in 1 Reader"
Poznámky EE 3.0, Energy Star4.0
Záruka 3/3 Carry In
Možnosť dockovania áno
Farba povrchu čierna
Váha od 2.166kg, Rozmery (WxDxH) 340.5mm x 232.0mm x 29.9mm
Výdrž batérie - pri šetriacom móde 6 hod

Príloha č. 2

Cenová kalkulácia predmetu zmluvy

Notebook pre FORT:
Jednotk.
Počet
Celková cena
cena
kusov
bez DPH
s DPH
TP T430,i5-3210M(2.5GHz),4GB,500GB,14.0' HD+ LED matný,integ.graf.,DVDRW,WWAN 3G
opt,6cell,WIN 7 Pro 64,čierny,3roky
859.00 €
2
1,718.00 €
2,061.60 €
Taška na notebook 14'' STYLE

Multifunk
né zariadenie pre FORT:
Jednotk.
Počet
Celková cena
cena
kusov
bez DPH
s DPH
Canon MF9280Cdn Laserové farebné multifunkčné zariadenie
899.00 €
1
899.00 €
1,078.80 €

2,617.00
3,140.40

