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KÚPNA ZMLUVA

Zmluvné strany

1. Predávajúci:
DECENTSe. s.r.o.
T. J. Moussona 3635, 071 01 Michalovce
zastúpený: Ing. Miron Kotora
IČO: 31685064
DIČ: 2020498139, IČ DPH: SK2020498139
Bankové spojenie: Sberbank Slovensko, a.s.
Č.Ú. :4470000708/3100

2. Kupujúci: MESTO MICHALOVCE
Námestie Osloboditel'ov 30,07101 Michalovce
zastúpený: Viliam Zahorčák, primátor
IČO: 00325490
DIČ: 2020739039, IČ DPH:
Bankové spojenie: Príma banka Slovensko, a.s. pobočka Michalovce
Č.Ú. :4204223001/5600

uzatvárajú KÚPNU ZMLUVU podl'a § 409 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
Zmluva sa uzatvára na kúpu a inštaláciu výpočtovej techniky v rámci projektu "Zvýšenie kvality života
seniorov v meste Michalovce vzdelávacími aktivitami", na ktorý získalo mesto Michalovce nenávratný
finančný príspevok (ďalej NFP) z fondov EÚ.

Článok 1- Predmet plnenia '
1.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu výpočtovú techniku v súlade s cenovou ponukou
spolu s podrobným uvedením typov a špecifikácie zariadení, ktorá je nedelitel'nou súčasťou tejto
zmluvy v prílohe Č. 1. a previesť na neho vlastnícke právo k tejto veci a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť
kúpnu cenu,

1.2. Predávajúci vykoná protokolárne odovzdanie výpočtovej techniky kupujúcemu, čo obidve strany
potvrdia v Protokole o odovzdaní a prebratí dodávky podl'a prílohy Č. 1.

Článok 2 - Termíny plnenia
2.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet plnenia v dohodnutom množstve podľa bodu 1.1.
najneskôr do 14 dní od účinnosti tejto zmluvy.

Článok 3 - Cena plnenia
3.1 Cena za predmet plnenia je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona Č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov a jednotková cena za jednotlivé položky predmetu plnenia je
stanovená ako maximálna.

Cena celkom za predmet plnenia:
Cena bez DPH: 10470€
DPH: 2094€
Cena s DPH: 12564€
slovom dvanásťtisícpäťstošesťdesiatštyri eur
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3.2 V cene predmetu plnenia sú zahrnuté služby súvisiace s dodávkou predmetu plnenia, t.j.
dovoz a vyloženie a inštaláciou zariadení.

Článok 4 - Platobné podmienky
4.1. Kupujúci uhradí predávajúcemu 100% z ceny plnenia uvedenej v článku 3 tejto zmluvy po
protokolárnom prevzatí dodávky na základe vystavenej faktúry. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa
jej doručenia. Kupujúci uhradí predávajúcemu fakturovanú čiastku prevodom na bankový účet
predávajúceho v lehote splatnosti faktúr.

4.2. Uhradenie je pripísanie dlžnej sumy na účet predávajúceho. Kupujúci uhradí zmluvnú pokutu
0,5% z dlžnej sumy za každý deň omeškania s úhradou faktúry po lehote jej splatnosti.

4.3. Predávajúci uhradí zmluvnú pokutu 0,5 % z ceny plnenia za každý deň omeškania voči termínu
plnenia podľa čl. 2 tejto zmluvy.

4.4. Vlastníctvo k predmetu plnenia prechádza na kupujúceho po zaplatení ceny podľa čl.3 a čl. 4 tejto
zmluvy.

Článok 5 - Záručné a pozáručné podmienky
5.1. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na predmet plnenia 24 mesiacov, ak nie je uvedené v
dodacom a záručnom liste a preberacom protokole inak. Záručná doba začína plynúť odo dňa
prevzatia predmetu plnenia kupujúcim.

Predávajúci sa zaväzuje nastúpiť na servisný zásah do dvoch hodín od telefonického nahlásenia
zodpovednou osobou na telefónne číslo 056 6888555 alebo emailom na adresu obchod@decent.sk a
poruchu odstrániť v čo najkratšom termíne. Odvoz aj dovoz servisovanej techniky zabezpečí
dodávateľ' na svoje náklady. Záručná doba sa predlžuje o dobu trvania reklamačného procesu.

V prípade nutného servisného zásahu / reklamačného procesu na viac ako 24 hodín, je predávajúci
povinný v priebehu uvedeného času zabezpečiť náhradnú techniku analogickej špecifikácie ako bol
pôvodný výrobok až do doby vrátenia výrobku zo servisného zásahu / reklamačného procesu.

5.2. Kupujúci sa zaväzuje používať dodané zariadenia v zmysle platných predpisov a návodov na
obsluhu a nezasahovať do konštrukcie dodaných zariadení. Súčasne sa zaväzuje, že kopírovaním ani
iným spôsobom nebudú porušené autorské práva na dodané licenčné programové vybavenie.

5.3. Podmienky záručného a pozáručného servisu môžu byť po vzájomnej dohode kupujúceho s
predávajúcim riešené formou servisnej zmluvy.

5.4.V prípade, že predávajúci poruší zmluvnú povinnosť dojednanú v odseku 5.2. a 5.3. tohto článku,
vznikne kupujúcemu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5% zo zmluvnej ceny za každý
prípad porušenia. Pokutu je povinný zaplatiť do 14 dní odo dňa doručenia výzvy kupujúceho na
zaplatenie zmluvnej pokuty.

5.s.V prípade, že porušením zmluvnej povinnosti predávajúceho vznikne kupujúcemu škoda, je
predávajúci povinný nahradiť takto vzniknutú škodu. Nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty tým nie je
dotknutý.

5.6. Predávajúci nezodpovedá za chyby, poruchy a funkčné chyby vzniknuté neodborným zásahom
pracovníkov kupujúceho do zariadenia alebo systému, nesprávnym prevádzkovaním alebo iným
nevhodným konaním kupujúceho a taktiež vonkajším poškodením zariadenia, alebo systému. V
takýchto prípadoch opravu zariadení, systémov, resp. zhotoveného diela ako funkčného celku počas
záručnej doby hradí kupujúci v plnom rozsahu nákladov. (-L



5.7. Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť služby pozáručného servisu, ak o to kupujúci požiada
prostredníctvom servisnej organizácie a zmluvné strany sa dohodnú na servisných a cenových
podmienkach.

5.8. Predávajúci sa zaväzuje vykonať na vlastné náklady spätný odber elektrozariadení od kupujúceho
v rovnakom množstve a rovnakej kategórie ako dodávaný predmet plnenia.

Článok 6 - Ďalšie dojednania

6.1. Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly / auditu / kontroly na mieste súvisiaceho
s dodávaným tovarom, kedykol'vek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to
oprávnenými osobami v zmysle článku 12 Všeobecne zmluvných podmienok a poskytnúť im všetku
potrebnú súčinnosť.

6.1. Ďalšie nadväzné služby, resp. práce, ktoré budú poskytované predávajúcim pre kupujúceho ako
aj iné zmeny a doplnky k tejto zmluve budú riešené po súhlase zmluvných strán formou písomných
dodatkov k tejto zmluve.

6.3. Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých tri dostane kupujúci a jeden
predávajúci.

6.4. Zmluvné strany po prečítaní prehlasujú, že vyššie uvedenú kúpnu zmluvu uzatvorili na základe
svojej slobodnej vôle.

6.S.Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných
strán a účinnosť nadobúda nasledujúcim dňom po jej zverejnení v súlade s § 47a zákona č. 40/1964
Z.b

V Michalovciach. dňa 10' 1- Lo '3 V Michalovciach! dňa 18.9.2013

vl~h~~
Primátor mesta

Za predáVajÚCehO: .LZa kupujúceho:


