KÚPNA ZMLUVA

uzavretá podľa § 409 a ďalších ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov
I. ZMLUVNÉ STRANY
1.1

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:

Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
00151882
2020798395
Štátna pokladnica 7000498146 / 8180
Štátna pokladnica 7000064743 / 8180
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., generálny riaditeľ

Registrácia:
E-mail:
V zastúpení:
(ďalej len „kupujúci“ )
a
Obchodné meno:
Zapísaný v Obchodnom registri
Sídlo:
IČO:
Bankové spojenie:
Registrácia:
E-mail:
V zastúpení:
(ďalej len „predávajúci“)

1.2

Mediaincube s.r.o.
27.11.2013 vo vložke č. 94701 Oddiel B
Šándorova 8, 821 03 Bratislava
47545933
OR OS Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka č.: 94701/B
info@mediaincube.com
Michal Záhora

1.3 Ak sa v niektorom ustanovení tejto zmluvy uvedie pojem „zmluvné strany“, má sa za to, že ide
o kupujúceho podľa č. I ods. 1.1 tejto zmluvy a predávajúceho podľa čl. II ods. 1.2 tejto zmluvy spoločne.

II. PREDMET PLNENIA
2.1

2.2

2.3

2.4

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok zákazky zadávanej podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní v platnom znení s názvom predmetu „6.4.5. Dodanie vybavenia pre podujatia
Prezentačné dni podnikov“.
Predmetom plnenia tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať tovar podľa prílohy č. 1 zmluvy,
ktorý zodpovedá opisu predmetu zákazky pre časť 1 predmetu zákazky a predloženej ponuke
predávajúcim zo dňa 26. 6. 2014 v časti 1 predmetu zákazky (ďalej len „predmet plnenia“).
Súčasťou dodania, resp. ceny predmetu plnenia sú aj všetky náklady spojené s dodaním, dopravou,
odovzdaním, odskúšaním, predvedením predmetu plnenia v mieste plnenia zmluvy, zaškolenia
zamestnancov kupujúceho s obsluhou dodaného predmetu plnenia, odovzdanie návodu na obsluhu
v slovenskom jazyku, záručného listu, potvrdenie prevzatia predmetu plnenia kupujúcim v preberacom
protokole v mieste dodania.
Kupujúci môže odmietnuť dodávku ak technické a úžitkové parametre nezodpovedajú technickým
parametrom uvedeným v ponuke predloženej v predmetnej zákazke.

III. LEHOTA A MIESTO DODANIA
3.1

3.2

Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet plnenia zmluvy uvedený v čl. II. do 21 kalendárnych dní od
účinnosti uzavretej zmluvy. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v
Centrálnom registri zmlúv.
Miestom dodania predmetu plnenia je Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky,
Oddelenie projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, Staré Grunty 52,
Bratislava.
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IV. SPÔSOB PREVZATIA A ODOVZDANIA PREDMETU PLNENIA
4.1
4.2
4.3
4.4

Prevzatie predmetu plnenia za kupujúceho zabezpečuje poverený zamestnanec, ktorý potvrdí
prevzatie svojím podpisom v preberacom protokole.
Konkrétny termín dodania predávajúci dohodne min. tri pracovné dni vopred s povereným
zamestnancom kupujúceho na telefónnom čísle + 421 2 69 29 53 40.
Kupujúci je povinný pri dodávke predmetu plnenia vykonať jeho fyzické prevzatie a bezodkladne
reklamovať prípadnú nekompletnosť alebo zjavnú vadu tovaru.
Zistenie závad pri preberaní je kupujúci povinný oznámiť písomnou formou reklamačného protokolu.

V. CENA
Cena za predmet plnenia zmluvy v rozsahu článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných
strán podľa zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Ak nie je osobitným
predpisom ustanovené inak, tak súčasťou hodnoty je aj príslušná spotrebná daň a pri dovážanom
tovare aj clo a iné platby.
5.2 Cena dodávaného predmetu plnenia podľa čl. II tejto zmluvy je:
Časť 1 predmetu zákazky
15 805,00 EUR
Cena celkom
Slovom: patnásťtisícosemstopäť eur
5.1

Spolu za relevantné časti zákazky
Cena celkom
15 805,00 EUR
Slovom: patnásťtisícosemstopäť eur
„Cena celkom“ je konečná, nakoľko predávajúci nie je platcom DPH.
5.3

Ceny uvedené v bode 5.2 sú ceny za nový, funkčne bezchybný tovar. V cene sú započítané: clo,
dopravné náklady, inštalácia a uvedenie do prevádzky, zaškolenia obsluhy, technická dokumentácia,
návod na obsluhu v slovenskom jazyku, opravy a údržba počas záručnej doby a ostatné finančné
náklady s tým spojené.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY A SPÔSOB FAKTURÁCIE
6.1

6.2

Kupujúci sa zaväzuje po dodaní predmetu plnenia v súlade s čl. II. a čl. IV ods. 4.1 tejto zmluvy,
zaplatiť dohodnutú zmluvnú cenu predávajúcemu na základe vystavenej a doručenej faktúry
predávajúcim. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.
V prípade že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty v platnom znení alebo v nej budú uvedené nesprávne údaje alebo nebude
obsahovať všetky uvedené náležitosti a podmienky, je to dôvod na odmietnutie faktúry a jej vrátenie
na prepracovanie. Termín splatnosti začína plynúť dňom doručenia opravenej faktúry. Faktúra
predávajúceho musí obsahovať najmä nasledovné údaje:
-

označenie „faktúra“ a jej číslo,
obchodné meno a sídlo kupujúceho,
obchodné meno a sídlo predávajúceho,
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6.3
6.4

názov projektu: „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“, ITMS kód projektu:
26110230120
číslo a názov tejto zmluvy a objednávky,
názov a adresa banky predávajúceho,
číslo účtu predávajúceho,
výška požadovaná v EUR zaokrúhlená na dve desatinné miesta,
podpis zodpovednej osoby,
ostatné požadované a vopred oznámené osobitné náležitosti predávajúceho

K faktúre bude priložený preberací protokol v zmysle bodu 2.2 a 4.1 tejto zmluvy.
Kupujúci nie je s úhradou faktúry v omeškaní, pokiaľ najneskôr v posledný deň jej splatnosti bola
dlžná čiastka poukázaná v prospech účtu predávajúceho.

VII. DORUČOVANIE
7.1

7.2

7.3

Komunikácia medzi predávajúcim a kupujúcim, najmä akékoľvek oznámenia, výzvy, žiadosti alebo
faktúry (ďalej spolu len „podanie“) uskutočnené podľa tejto zmluvy, sa musia uskutočniť v písomnej
forme. Podanie sa považuje za riadne uskutočnené, ak bolo doručené poštou, faxom alebo elektronickou poštou (e-mailová komunikácia sa považuje podľa tejto zmluvy za písomnú komunikáciu).
Zmluvné strany sú oprávnené doručiť podanie, okrem spôsobov uvedených v predchádzajúcej vete,
aj osobne.
Podanie, ktoré zmluvné strany doručujú osobne sa považuje za riadne doručené v deň, ktorý
zmluvná strana prevezme podanie a tento dátum vyznačí na origináli podania, na ktorej bude
vyznačený dátum doručenia podania a podpis osoby, ktorá podanie prevzala.
Zmluvné strany sa dohodli, že všetka korešpondencia bude doručovaná na adresy uvedené
v článku I tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade zmeny ktorýchkoľvek kontaktných
údajov alebo iných údajov uvedených v článku I tejto zmluvy oznámiť bezodkladne, najneskôr do 7
dní odo dňa keď zmena nastala, druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade
porušenia oznamovacej povinnosti uvedenej v predchádzajúcej vete sa zásielky budú považovať za
doručené na posledné známe resp. posledné oznámené kontaktné údaje.

VIII. ZÁRUČNÁ DOBA A PODMIENKY ZÁRUČNÉHO A POZÁRUČNÉHO SERVISU
8.1
8.2

8.3

8.4

Predávajúci ručí za vlastnosti predmetu plnenia zmluvy počas záručnej doby, ktorá bola stanovená na
24 mesiacov. Táto doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu.
Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady predmetu plnenia počas záručnej doby, že 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.
Uvedené záruky platia za predpokladu, že kupujúci zariadenie používa a obsluhuje s príslušnou
starostlivosťou podľa inštrukcií predávajúceho, obsiahnutých v priloženej dokumentácii. Predávajúci
neručí za vady spôsobené nesprávnou manipuláciou a obsluhou pracovníkmi kupujúceho. Posúdenie,
či predmet plnenia bol, alebo nebol v okamihu poruchy správne používaný náleží odborníkom oboch
zmluvných partnerov. Záruka sa predlžuje automaticky o dobu, po ktorú predmet plnenia nemohol byť
v záručnej dobe plne používaný z dôvodu poruchy, alebo závady na predmete plnenia.
Kupujúci sa zaväzuje že reklamácie a vady (poruchy) predmetu plnenia uplatní bezodkladne po jej
zistení. Ohlásenie vady a havarijného stavu za kupujúceho oznámi predávajúcemu zodpovedná
osoba kupujúceho na tel. číslo: +421 903 301 040, alebo na e-mail: info@mediaincube.com
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IX. ÚROK Z OMEŠKANIA
9.1

9.2
9.3

Ak predávajúci dodá predmet plnenia uvedený v článku II. po termíne uvedenom v článku III., môže
kupujúci voči predávajúcemu uplatniť nárok na zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,01 % z ceny
omeškanej časti dodávky bez DPH za každý, aj začatý deň omeškania.
Nárok na úrok z omeškania nevzniká vtedy, ak predávajúci preukáže, že oneskorenie je spôsobené
výlučne účinkom vyššej moci, alebo zavinením kupujúceho.
V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry v zmysle článku VI. tejto zmluvy, môže
predávajúci voči kupujúcemu uplatniť nárok na zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,01 %
z ceny omeškanej časti platby bez DPH za každý, aj začatý deň omeškania.

X. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
10.1 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
zmluvných povinností úplne nemožným.
10.2 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy ak predávajúci nie je schopný dodať alebo nedodá
predmet zmluvy podľa čl. II a za cenu určenú podľa čl. V tejto Zmluvy.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
11.1 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou riadne číslovaných písomných dodatkov,
ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán.
11.2 V prípade, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným, ostatné ustanovenia
zmluvy nie sú touto neplatnosťou dotknuté a ostávajú v platnosti. Namiesto neplatného ustanovenia
sa vzťahy zmluvných strán upravené touto zmluvou budú spravovať príslušnými platnými právnymi
predpismi.
11.3 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
11.4 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1.
11.5 Pokiaľ z tejto zmluvy alebo z dohôd o jej vykonaní vzniknú spory alebo názorové rozdiely, budú sa
zmluvní partneri snažiť vyriešiť ich cestou zmieru. Pokus o zmier je považovaný za neúspešný,
akonáhle jeden zo zmluvných partnerov toto oznámi druhému zmluvnému partnerovi.
11.6 Predmet zmluvy je obstaraný pre potreby realizácie aktivít projektu Vysoké školy ako motory rozvoja
vedomostnej spoločnosti, ITMS kód projektu: 26110230120, ktorý je financovaný z prostriedkov
Európskeho sociálneho fondu a prostriedkov štátneho rozpočtu.
11.7 Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly, auditu, overovania súvisiaceho s predmetom kúpnej
zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku č. OVP/37/2013 (ďalej len Zmluvy o poskytnutí NFP) uzavretými medzi kupujúcim a
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z právomocí Riadiaceho orgánu
pre Operačný program Vzdelávanie, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú
súčinnosť. Predávajúci je povinný tento záväzok kontrahovať aj v prípadných zmluvách so svojimi
subdodávateľmi; pričom kupujúci si vyhradzuje za týmto účelom právo vyžadovať od predávajúceho
predloženie týchto zmlúv. Oprávnenými osobami na výkon kontroly, auditu na mieste (t. j. v mieste
dodania tovaru) sú:
- Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
- Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi
poverené osoby,
- Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi
SR a ES
- Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby.
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11.8 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch rovnopisoch. Kupujúci obdrží dva rovnopisy a predávajúci dva
rovnopisy.
11.9 Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola uzatvorená podľa ich
vážnej a slobodnej vôle, a nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok.

Za kupujúceho:
V Bratislave, dňa

...........................................................................
Prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.,
generálny riaditeľ

Za predávajúceho:
V Bratislave dňa

...........................................................................
Michal Záhora

Prílohy:
1) Špecifikácia dodaného tovaru
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Uchádzač
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
kontaktná osoba
kontakt

mediaincube s.r.o.
Šándorova 8, 821 03 Bratislava
47545933 nie sme platcami DPH (cena bez DPH je konečnou sumou)
Michal Záhora
´+ 421 903 301 040
špecifikácia

názov

ponuka uchádzača

ks

minimálne parametre obstarávateľa

cena za 1 ks bez
DPH

celkom bez DPH
15 805,00 €

1. časť zákazky
1 x rozkladacia stena 3x3 štvorce (rovná)

zodpovedá parametrom

3 x magnetický panel predný (3x1 štvorce) s magnetickou páskou po
prezentačná stena celom obvode – obojstranne zalaminovaný (obojstrannú ochrannú
zodpovedá parametrom
s magnetickými laminátovú vrstvu proti poškriabaniu), 2 x magnetický panel bočný, oblý
panelmi
- obojstranne zalaminovaný
Balenie: kufor s kolieskami + vrchná drevená doska
1 x panel na kufor – obojstranne zalaminovaný

PROMO pult so
sedením

Stojan na
prospekty

Flipchart

Klap rámy

1 695,00 €

2

1 597,50 €

3 195,00 €

15

469,00 €

7 035,00 €

15

195,00 €

2 925,00 €

1

120,00 €

120,00 €

10

49,00 €

490,00 €

5

69,00 €

345,00 €

zodpovedá parametrom
zodpovedá parametrom
zodpovedá parametrom

Výška stien: min. 210 cm

zodpovedá parametrom

Celoplastový pult s policou
Balenie: látková taška.
sedenie: Kovová konštrukcia,
výška sedáku min. 60 cm
drevená sedacia časť + drevené operadlo

zodpovedá parametrom
zodpovedá parametrom
zodpovedá parametrom
zodpovedá parametrom
zodpovedá parametrom

1 x rozkladací stojan na prospekty min. 3 x A4 (možnosť predeliť A4 na
2 x DL)
1 x látková taška
V spodnej časti stojanu musí byť priestor pre umiestnenie loga firmy
(ľahko vymeniteľné logo A4)

zodpovedá parametrom

magnetický so stojanom
popisovateľný
s možnosťou písania na blok papierov
so stojanom na výškové nastavenie
so stojanom na naklápanie
formát A1
v balení aj s popisovacími fixkami

zodpovedá parametrom
zodpovedá parametrom
zodpovedá parametrom
zodpovedá parametrom
zodpovedá parametrom
zodpovedá parametrom
zodpovedá parametrom

nástenné klap rámy formátu A1 so systémom uchytenia na stenu

zodpovedá parametrom

zodpovedá parametrom

zodpovedá parametrom

plastové s krycou fóliou
zodpovedá parametrom
výmena motívov v ráme sa prevádza spredu, jednoduchým odklopením
zodpovedá parametrom
rámového profilu
A-čková A1 stojan obojstranný

A-čkový A1 obojstranný

1 695,00 €

zodpovedá parametrom
zodpovedá parametrom

2 x rozkladacia stena 3x1 štvorce (rovná)
zodpovedá parametrom
2 x magnetický panel predný (3x1 štvorce) s magnetickou páskou po
prezentačná stena
celom obvode – obojstranne zalaminovaný (obojstrannú ochrannú
s magnetickými
zodpovedá parametrom
laminátovú vrstvu proti poškriabaniu), 4 x magnetický panel bočný, oblý
panelmi
- obojstranne zalaminovaný
Balenie: plastový tubus s rúčkou
zodpovedá parametrom
Steny môžu byť použité samostatne
Spodné lišty musia byť kovové pre prípadnú kompenzáciu nerovnosti
podlahy a tým aj posunutia magnetických panelov
Steny musia umožňovať vloženie držiaku LCD monitora do
ktoréhokoľvek štvorca v konštrukcii

1

zodpovedá parametrom

s klap rámom pre uchytenie - obojstranne pre formát A1 s krycím
zodpovedá parametrom
plexisklom
výmena motívov v ráme sa prevádza spredu, jednoduchým odklopením
zodpovedá parametrom
rámového profilu

celkom s DPH
predávajúci nie
je platcom DPH

03000000-1 Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a súvisiace produkty
09000000-3 Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje energie
14000000-1 Produkty ťažobného priemyslu, základné kovy a príbuzné produkty
15000000-8 Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
16000000-5 Poľnohospodárske stroje
18000000-9 Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo
19000000-6 Koža a textílie, plastové a gumené materiály
22000000-0 Tlačené výrobky a príbuzné produkty
24000000-4 Chemické výrobky
30000000-9 Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou nábytku a softvérových balíkov
31000000-6 Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie
32000000-3 Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a príbuzné zariadenia
33000000-0 Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti
34000000-7 Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu
35000000-4 Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné vybavenie
37000000-8 Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky, materiály pre remeselné a umelecké práce a príslušenstvo
38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)
39000000-2 Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky
41000000-9 Zachytená a vyčistená voda
42000000-6 Priemyselné mechanizmy
43000000-3 Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu, stavebné zariadenia
44000000-0 Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky pre konštrukcie (s výnimkou elektrických prístrojov)
45000000-7 Stavebné práce
48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy
50000000-5 Opravárske a údržbárske služby
51000000-9 Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)
55000000-0 Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
63000000-9 Podporné a pomocné dopravné služby, služby cestovných kancelárií
64000000-6 Poštové a telekomunikačné služby
65000000-3 Verejné služby
66000000-0 Finančné a poisťovacie služby
70000000-1 Realitné služby (služby s nehnuteľnosťami)
71000000-8 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
72000000-5 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
73000000-2 (4) Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
75000000-6 Verejná správa, obrana, sociálne zabezpečenie a s tým spojené služby
76000000-3 Služby súvisiace s ropným a plynárenskym priemyslom
77000000-0 Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a služby v oblasti akvakultúry a včelárstva
79000000-4 Podnikateľské služby: právo, marketing, konzultácie, nábor pracovníkov, tlačiarenské a bezpečnostné služby
80000000-4 Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby
85000000-9 Zdravotnícka a sociálna pomoc
90000000-7 Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie odpadu, čistenie a environmentálne služby
92000000-1 Rekreačné, kultúrne a športové služby
98000000-3 Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a služby jednotlivcom

