Kúpno – predajná zmluva
uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991
Táto zmluva sa uzatvára medzi
Predávajúci:

INCO – AG, s.r.o.
Volgogradská 9, 080 01 Prešov
Zastúpený: Ing. Tomáš Saloky - konateľ
IČO: 36445517
DIČ: 2020010696
IČ DPH: SK2020010696
Peňažný ústav: TATRA BANKA
Č. účtu: 2627728563/1100
IBAN: SK27 1100 0000 0026 2772 8563
a

Kupujúci:

Obec Raslavice
Hlavná 154
086 41 Raslavice
Zastúpený: Ing. Anton Lamanec, starosta obce
IČO: 00322521
DIČ: 2020624606
Peňažný ústav: VÚB Bardejov
Č. účtu: 2829883553/0200
IBAN: SK55 0200 0000 0028 2988 3553
I. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať výpočtovú techniku v rámci projektu
„Rekonštrukcia multifunkčného centra“ v zmysle naceneného Výkazu výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú
prílohu tejto zmluvy.
II. Termín dodávky
1. Termín dodania predmetu zmluvy bude uskutočnený do 9 mesiacov od podpisu tejto zmluvy medzi
predávajúcim a kupujúcim.
III. Podmienky predaja
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať výpočtovú techniku podľa naceneného Výkazu výmer a to
v patričnom množstve a cene.
IV. Cena
1. Cena za predmet zmluvy je stanovená na základe cenovej ponuky zo dňa 29.1.2014, zmysle
prílohy zmluvy - Výkazu výmer nasledovne:
Cena bez DPH:
9 489,00 €
DPH 20 %:
1 897,80 €
Cena s DPH:
11 386,80 €
2. Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu.

V. Záručné doby
1. Záruku na výpočtovú techniku si kupujúci môže uplatniť u predávajúceho, Pričom záručná doba je
stanovená na 2 roky. Záručná doba začína plynúť odo dňa dodávky predmetu zmluvy.
VI. Iné dojednania
1. V cene dodávky tovaru je zahrnutá inštalácia výpočtovej techniky, vrátane inštalácie softvéru, ktorý
je súčasťou dodávky.
VII. Záverečné ustanovenia
1. Predávajúci sa zaväzuje k riadnemu a včasnému poskytovaniu súčinnosti kupujúcemu s cieľom
dosiahnuť naplnenie účelu tejto zmluvy a zmluvy o NFP, uzatvorenej medzi kupujúcim a Ministerstvom
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Predávajúci je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré
by smerovalo proti záujmom kupujúceho, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu účelu tejto zmluvy
a zmluvy o NFP. Porušenie povinnosti poskytnutia riadnej a včasnej súčinnosti podľa tohto bodu
zmluvy zo strany predávajúceho sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
2. Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s poskytovanými službami
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o NFP č. Z2212012013901, a to oprávnenými osobami
a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnenými osobami sú najmä:
a) Poskytovateľ a nim poverené osoby,
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi
poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a EÚ.
3. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia Slovenským pravom, najmä príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka, ako aj ďalšími relevantnými právnymi predpismi Slovenskej
republiky.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a bez výhrad s ňou
súhlasia, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.
5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu, z toho sú
tri vyhotovenia určené pre kupujúceho a jedno pre predávajúceho.
6. Táto zmluva nadobúda platnosť v deň podpisu tejto zmluvy obidvoma zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia v zmysle Zákona č. 546/2010 v platnom znení.

V Prešove, dňa

...........................................
Predávajúci

V Raslaviciach, dňa

........................................
Kupujúci

VÝKAZ VÝMER
Projekt: Rekonštrukcia multifunkčného centra
Časť: Dodávka výpočtovej techniky
Kupujúci: Obec Raslavice
Predávajúci: INCO – AG, s.r.o.
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1.

713 002

NB a SOFTVÉR. Min. parametre: CPU min. 2,2Ghz dual core, RAM: min. 4GB,
HDD min. 500GB, externá VGA min. 1GB, Monitor min. 15,6", vrátane OS,
kancelárskeho balíka a antivírusu na 24 mes.

ks

4

637,50

765,00

2 550,00

3 060,00

2.

713 002

Farebná laserová tlačiareň/kopírka. Min. 25str/min čiernobielo, ferebne.
Formát A3, Pracovný cyklus min. 50 000strán/mesiac, ADF, DUPLEX, LAN

ks

1

2 991,00

3 589,20

2 991,00

3 589,20

3.

713 002

Interaktívna tabuľa. Tabula min. 1800x1200. Snímač tabuľe. Projektor: ANSI
min. 1500 kontrast min. 2000:1

ks

1

2 858,00

3 429,60

2 858,00

3 429,60

713 002

Aktívny reproduktor. Vstupy: XLR a TRS Combo; XLR s nezávislým ziskom
Frekvenčná odozva (-3 dB): 60 Hz - 20 kHz
Odporúčaná High-Pass frekvencia: 100Hz,
Max. SPL/1m: 123 dB
Crossover frekvencia: 1800 Hz
Materiál plášťa: Vysoko odolný polystyrén

ks

2

545,00

654,00

1 090,00

1 308,00

9 489,00

11 386,80

4.

Spolu

.........................................
Predávajúci

.............................................
Kupujúci

