
Kúpna zmluva
uzavretá podľa § 409 a nasl. Ustanovení Obchodného zákonníka č. 514/1991 Zb. V znení neskorších 
predpisov a zákona č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 557/2001 Z.z. a v znení zákona č. 
530/2002 Z.z.

Zmluvné strany

Predávajúci

Michal Belica
Wilsonova 8
81107 Bratislava
IČO: 43621635
DIČ: 1045546359
Registrácia: OÚ BA, č. živ. reg.: 110-169097

Neplatiteľ DPH
Banka: Tatra Banka a.s.
Č. účtu: 2617946663/1100
Kontakt: tel.: +421-908-700313

e-mail: office@beli.sk
a

kupujúci

Mestská časť Bratislava – Dúbravka
Žatevná 2
84402 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Ján Sandtner – starosta
IČO: 603406
DIČ: 2020919120
Kontaktná osoba: Ing. Anna Kupková, Ing. Rudolf Musl

Článok I.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je kúpa a predaj výpočtovej techniky v rozsahu a technickej špecifikácii 
uvedenej  v Prílohe  č. 1  tejto  zmluvy  pod  názvom  „Technická  a  cenová  špecifikácia“,  ktorá 
je zmluvnými stranami podpísaná a je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (ďalej len „predmet 
zmluvy“).

Článok II.
Miesto a čas plnenia

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy kupujúcemu do 5 pracovných dní od podpísania 
tejto  zmluvy oboma zmluvnými  stranami.  Dodaním sa rozumie  odovzdanie  predmetu  zmluvy 
a jeho protokolárne prevzatie kupujúcim.

2. Zmluvné  strany  sa dohodli,  že predávajúci  dodá  predmet  zmluvy  na adresu:  Mestská  časť 
Bratislava – Dúbravka, Žatevná 2, 84402 Bratislava.
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Článok III.
Cena a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene predmetu zmluvy v súlade so zákonom č. 18/1996 
Z.z. o cenách a s vyhláškou MF SR č. 87/1996 7.2., ktorou sa vykonáva zákon o cenách. Cena 
za predmet zmluvy sa člení na ceny za jednotlivé časti dodávky. Celková cena predmetu zmluvy 
predstavuje 5890 €.

Názov Jedn. cena Počet Cena

HP Pro 3400 MT LH122EA 476,30 € 10 4763 €

HP 3y NextBusDay Onsite DT Only HW Supp 19,94 € 10 199,40 €

ASUS LCD 19" VW193DR BLACK 92,76 € 10 927,60

Cena  jednotlivých  častí  dodávky  obsahuje  všetky  náklady  spojené  s obstaraním,  dopravou 
a distribúciou predmetu obstarávania.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavok.

3. Kupujúci  sa  zaväzuje  dohodnutú  kúpnu  cenu,  uvedenú  v  článku  III.  odsek  1.  tejto  zmluvy 
po splnení  dodávky  predmetu  zmluvy,  prípadne  jej  častí,  zaplatiť  na  účet  predávajúceho 
v peňažnom ústave do 14 dní od doručenia faktúry kupujúcemu, a to spôsobom uvedeným v tejto 
zmluve a protokolárnym odovzdaním poverenému zamestnancovi kupujúceho. Doručená faktúra 
musí obsahovať predpísané náležitosti a jej prílohou budú preberacie protokoly v zmysle článku II 
tejto  zmluvy.  Ak  predmetná  faktúra  doručená  kupujúcemu  nebude  obsahovať  perdpísané 
náležitosti,  kupujúci  faktúru  bez  zbytočného  odkladu  vráti  na doplnenie  predávajúcemu. 
Dohodnutá doba splatnosti  potom začína plynúť od doručenia doplnenej faktúry predávajúcim 
kupujúcemu.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak predávajúci nedodá predmet zmluvy v dobe určenej 
v článku II tejto zmluvy a neučiní tak ani v náhradnom termíne, zaplatí predávajúci kupujúcemu 
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného tovaru za každý deň omeškania.

5. Pri  nedodržaní  doby  splatnosti  faktúr  vystavených  predávajúcim,  má  predávajúci  právo 
požadovať  zaplatenie  zmluvnej  pokuty  od  kupujúceho  za  každý  začatý  týždeň  omeškania 
vo výške 0,05 % z dlžnej sumy. Za deň úhrady sa považuje dátum odpísania príslušnej čiastky 
z účtu kupujúceho, vedeného v jeho peňažnom ústave.

6. Vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza na kupujúceho zaplatením kúpnej ceny uvedenej 
v článku III. odsek 1. tejto zmluvy.

Článok IV.
Povinnosti zmluvných strán

1. Predávajúci sa zaväzuje:

a) dodať  predmet  zmluvy  a odovzdať  ho  kupujúcemu  dohodnutým  spôsobom  a v dobe 
uvedenej v článku II. tejto zmluvy,

b) zabezpečovať  na  predmet  dodávky  bezplatný  záručný  servis,  spôsobom  a  v  rozsahu 
uvedenom v článku V. tejto zmluvy,

c) pri  odovzdaní predmetu zmluvy poverenému zástupcovi kupujúceho predložiť na podpis 
preberací protokol o prevzatí predmetu zmluvy do užívania kupujúcim.

2. Kupujúci sa zaväzuje:
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a) prevziať predmet zmluvy podľa podmienok, v dobe a na mieste určených v tejto zmluve, 
preveriť  za prítomnosti  predávajúceho  funkčnosť  dodaných  zariadení,  zistené  závady 
a nedostatky, ktoré nemajú vplyv na užívanie predmetu tejto zmluvy uviesť v preberacom 
protokole,

b) užívať  zariadenia,  ktoré  sú  predmetom  tejto  zmluvy  podľa  návodov  na  použitie 
odovzdaných  predávajúcim,  podľa  jeho  pokynov  a  zabezpečiť  podmienky  pre správnu 
prevádzku  týchto  zariadení  (podľa  záručných  podmienok  predávajúceho),  pričom  berie 
na vedomie,  že preukázateľne  neodborné  zásahy  do  predmetných  zariadení  budú  mať 
za následok zrušenie záruky,

c) poruchy, ktoré vzniknú v záručnej dobe, okamžite oznámiť predávajúcemu.

Článok V.
Záručný a pozáručný servis

1. Predávajúci je povinný poskytovať na časti predmetu dodávky bezplatný záručný servis po dobu 
uvedenú v prílohe č. 1 pri každej časti osobitne.

2. Súčasťou dodávky je rozšírenie záruky HP CarePack,  ktoré sa riadi osobitnými podmienkami 
spoločnosti HP a je nad rámec štandardnej záručnej doby podľa bodu 1.

3. Kupujúci hradí všetky náklady na opravy a obnovenie funkčnosti  chybných zariadení,  ak boli 
poruchy  dodaných  zariadení  spôsobené  užívateľom z  neznalosti  alebo  zámerne,  nedodržaním 
obvyklých prevádzkových podmienok.

Článok VI.
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každý má povahu originálu. Kupujúci 
obdrží jeden a predávajúci jeden exemplár. Všetky zmeny a doplnenia zmluvy je možné robiť len 
písomne so súhlasom obidvoch zmluvných strán.

2. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej  podpisu oboma zmluvnými stranami a  jej  platnosť 
končí splnením záväzkov v nej uvedených, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

3. Právne  vzťahy  zmluvných  strán  výslovne  neupravené  v  tejto  zmluve  sa  riadia  príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a predpismi s ním súvisiacimi.

4. Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  budú  oslobodené  od  zodpovednosti  za nesplnenie  predmetu 
zmluvy,  pokiaľ  takéto  nesplnenie  bude  preukázateľne  zavinené  pôsobením  „Vyššej  moci“. 
„Vyššou  mocou“  zmluvné  strany  rozumejú  také  udalosti,  ktoré  zmluvné  strany  nemohli 
za normálnych okolností predvídať a ktorým nemohli použitím obvyklých prostriedkov a opatrení 
zabrániť. O začatí, ako i pominutí pôsobenia „Vyššej moci“ sú zmluvné strany povinné vzájomne 
sa bez zbytočného odkladu písomne informovať.  Oslobodenie od zodpovednosti  za nesplnenie 
predmetu tejto zmluvy trvá po dobu pôsobenia „Vyššej moci“,  najviac však jeden mesiac.  Po 
uplynutí  tejto  doby  sa zmluvné  strany  dohodnú  na  ďalšom postupe,  prípadne  na  vzájomnom 
odstúpení od tejto zmluvy s tým, že začaté plnenie zmluvy bude vzájomne vysporiadané medzi 
zmluvnými stranami.

5. Zmluvné strany vyhlasujú,  že obsah tejto  zmluvy je  prejavom ich slobodnej  vôle,  že zmluva 
nebola uzatvorená  v tiesni  ani  za  iných nápadne nevýhodných podmienok,  prečítali  si  ju,  jej 
obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom túto vlastnoručne podpísali.

6. Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné zmeny právneho stavu, ktoré by mohli mať vplyv na plnenie 
podmienok  tejto  zmluvy,  oznámiť  písomne  druhej  zmluvnej  strane  najneskôr  30  dní  pred 
predpokladanou zmenou.
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7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1: Technická a cenová špecifikácia

V Bratislave, dňa

___________________ ___________________
Predávajúci Kupujúci
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Príloha č. 1.: Technická a cenová špecifikácia

HP Pro 3400 MT LH122EA
CPU: Intel Core i3-2100 @ 3.1GHz (3854 bodov podľa PassMark – CPU Mark testu)
HDD: 500GB, 7200rpm
RAM: 4GB
DVD-RW
Windows 7 Pro 64bit
+ myš a kávesnica
Štandardná záruka: 12 mesiacov

HP 3y NextBusDay Onsite DT Only HW Supp
Predĺženie záruky PC na 3 roky.

ASUS LCD 19" VW193DR BLACK
Uhlopriečka: 19“
Pomer strán: 16:10
Rozlíšenie: WXGA+ 1440 x 900
Vzdialenosť bodov: 0.285mm
Jas (Max): 300 cd/m2

Kontrast: 50 000 :1 
Farby: 16.7M 
Pozorovacie uhly: 170°(H)/160°(V)
Odozva: 5 ms
Záruka: 36 mesiacov

Názov Jedn. cena Počet Cena

HP Pro 3400 MT LH122EA 476,30 € 10 4763,00 €

HP 3y NextBusDay Onsite DT Only HW Supp 19,94 € 10 199,40 €

ASUS LCD 19" VW193DR BLACK 92,76 € 10 927,60 €

spolu 5890,00 €

V Bratislave, dňa

___________________ ___________________
Predávajúci Kupujúci
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