KÚPNA ZMLUVA č.
uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov
medzi zmluvnými stranami
Predávajúcim:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT:
Zapísaný:
ďalej aj „predávajúci“
a
Kupujúcim:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
ďalej aj „kupujúci“

Mesto Michalovce
Nám. osloboditeľov 30
Viliam Zahorčák – primátor mesta
00325490
2020739039
Prima banka, a.s.
204223001/5600
SK04 5600 0000 004204223001

za týchto podmienok:

ČLÁNOK 1 ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1

Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu dodá predmet zmluvy určený v Prílohe č. 1
tejto zmluvy a že k tomuto predmetu zmluvy prevedie na kupujúceho vlastnícke právo,
a to za kúpnu cenu uvedenú v čl. 5 tejto zmluvy.

1.2

Kupujúci sa zaväzuje, že predmet zmluvy určený v Prílohe č. 1 tejto zmluvy prevezme
od predávajúceho a že predávajúcemu zaplatí kúpnu cenu uvedenú v čl. 5 tejto
zmluvy.

1.3

Účelom Zmluvy je stanoviť vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri realizácii
predmetu Zmluvy.
ČLÁNOK 2 PREDMET ZMLUVY

2.1

Predmetom tejto Zmluvy je dodávka kompletnej virtualizačnej infraštruktúry, HW
(Hardware), SW (Software) a inštalačné práce v rozsahu uvedenom v Prílohe č.1.
ČLÁNOK 3 ČAS PLNENIA

3.1

Dodávka HW a SW bude splnená do 4 týždňov od podpisu tejto Zmluvy. Celý
predmet tejto Zmluvy podľa čl. 2, vrátane inštalačných prác bude splnený do
1.1.2018, kedy je termín na spustenie ostrej prevádzky kompletného virtualizačného
prostredia. Kupujúci sa zaväzuje, že predmet zmluvy podľa čl. 2. tejto Zmluvy
prevezme na základe splnenia podmienok stanovených touto Zmluvou a zaplatí za
jeho zhotovenie dohodnutú cenu podľa čl. V. tejto zmluvy.

3.2

Kupujúci je povinný prevziať predmet zmluvy dodaný predávajúcim pred dobou
určenou na jeho dodanie.
ČLÁNOK 4 PODMIENKY PREBERANIA

4.1

Prebratie predmetu tejto Zmluvy podľa čl. 2 bude uskutočnené ich dodávkou na
základe podpísania jednotlivých Preberacích protokolov, príp. Dodacích listov.

4.2

Kompetentným na prevzatie predmetu zmluvy za kupujúceho je RNDr. Jana
Machová, vedúca Odboru informatizácie a grantov

4.3

Predávajúci nebude v omeškaní, ak jeho záväzok podľa tejto zmluvy nemohol byť
riadne a včas splnený pre to, že kupujúci mu, z akéhokoľvek dôvodu, riadne a včas
neposkytol súčinnosť povinnú podľa tejto zmluvy. Lehoty pre plnenia predávajúceho
sa predĺžia o dobu trvania neposkytnutia súčinnosti.

4.4

Miestom dodania predmetu zmluvy je: Mestský úrad Michalovce, Nám. osloboditeľov
30, 071 01 Michalovce.
ČLÁNOK 5 CENA

5.1

Ceny za jednotlivé časti predmetu tejto Zmluvy podľa čl. 2. sú stanovené dohodou
podľa zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení a sú uvedené v Prílohe č. 1.

5.2

Ku kúpnej cene bude fakturovaná DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v
znení neskorších predpisov.

5.3

V celkovej kúpnej cene sú zahrnuté náklady spojené s dopravou.
ČLÁNOK 6 FAKTURÁCIA A SPÔSOB ÚHRADY

6.1

Fakturácia za jednotlivé časti predmetu tejto Zmluvy podľa čl. 2 sa uskutoční na
základe Preberacích protokolov alebo Dodacích listov.

6.2

Predávajúci je povinný vystaviť predmetné faktúry najneskôr do 14 kalendárnych dní
od protokolárneho prevzatia v zmysle bodu 6.1 tohto článku.

6.3

Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona č.
222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení.

6.4

Splatnosť všetkých faktúr je 14 kalendárnych dní odo dňa ich vystavenia.

6.5

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu zmluvy až úplným zaplatením ceny
podľa čl. 5 tejto Zmluvy. Zaplatením sa rozumie pripísanie úhrady na účet
predávajúceho.
ČLÁNOK 7 ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1

Predávajúci poskytuje záruku na predmet zmluvy nasledovne:
7.1.1

HW podľa čl. 2 - 36 mesiacov

7.1.2

SW podľa čl. 2 - 36 mesiacov (maintenance)

7.1.3

Inštalačné práce podľa čl. 2 - 6 mesiacov

7.2

Záručná doba začína plynúť protokolárnym prevzatím plnenia. Ak je predmet plnenia
zložený z viacerých častí, potom záručná doba každej jednotlivej časti predmetu
plnenia začína plynúť samostatne od okamihu jej prevzatia a vzťahuje sa na chyby
vzniknuté v čase trvania záruky.

7.3

Záruka sa nevzťahuje v prípadoch ak:

•

Kupujúci použije na servisné služby na predmet tejto Zmluvy podľa čl. 2 inú právnickú
alebo fyzickú osobu bez súhlasu Predávajúceho, neodborná oprava.

•

K vade prišlo neodborným alebo neoprávneným zásahom na predmete zmluvy

•

Predmet bol používaný v rozpore s užívateľskou príručkou, nedbanlivosťou alebo
nepozornosťou

•

Na predmet pôsobili nevhodné podmienky (prašnosť, vlhkosť, chemické pôsobenie,
mechanické preťaženie, nesprávne skladovanie a pod.),

•

K vade prišlo cestou mechanického poškodenia zo strany kupujúceho

•

Vada bola vyvolaná nesprávnou alebo nedostatočnou údržbou predmetu

•

Takisto sa nevzťahuje na vady, ktoré sú prejavom bežného opotrebovania predmetu,
alebo na zmenu parametrov predmetu počas záručnej lehoty, ktoré sa vplyvom
fyzikálno-chemických procesov na použitých materiáloch predpokladajú.

7.4

Ďalšie vzťahy zmluvných strán týkajúce sa záruky za tovar, vád tovaru a nárokov
z nich vyplývajúcich sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
ČLÁNOK 8 SANKCIE

8.1

Kupujúci je oprávnený v prípade omeškania predávajúceho s dodaním predmetu
zmluvy požadovať od predávajúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,2 %
z kúpnej ceny bez DPH za príslušnú meškajúcu časť plnenia, za každý čo i len začatý
deň omeškania.

8.2

V prípade omeškania platby kupujúceho má predávajúci právo fakturovať zmluvnú
pokutu vo výške 0,2 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.
ČLÁNOK 9 ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

9.1

Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípadoch ustanovených
v Obchodnom zákonníku (zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení).

9.2

Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia druhej zmluvnej strane. Odstúpenie
od zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty.

9.3

Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté nároky na náhradu škody vzniknuté
porušením tejto zmluvy v zmysle ust. § 470 ods. 2. zák.č.513/1991 Zb.Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov.
ČLÁNOK 10 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1

Zmluva nadobúda platnosť neskorším dňom jej podpisu zmluvnými stranami.

10.2

Zmluvné vzťahy, neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka (zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení) a súvisiacimi
predpismi platnými v Slovenskej republike.

10.3

Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy prestanú byť aktuálne, neznamená to, že by
celá zmluva strácala platnosť. V takomto prípade sa zmluvné strany dohodli, že nájdu
formulácie a znenie čo najviac podobné pôvodnému zámeru a nahradia ich tak, aby
bol zachovaný účel a cieľ tejto Zmluvy, pri rešpektovaní nových faktov, bez ujmy pre
obidve zmluvné strany.

10.4

Zmluva nadobúda účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia na webovej stránke
kupujúceho.

10.5

Táto Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán
obdrží po dvoch vyhotoveniach.
ČLÁNOK 11 PRÍLOHY

Príloha č. 1 – Špecifikácia obsahu a rozsahu a ceny predmetu plnenia tejto Zmluvy.
V Michalovciach, dňa:

V ................., dňa ..........................

Za kupujúceho:

Za predávajúceho:

.................................................

....................................................

Viliam Zahorčák

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

primátor

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Príloha č. 1 – Špecifikácia obsahu a rozsahu a ceny predmetu plnenia tejto Zmluvy

