
ZMLUVA NA DODANIE TOVARU 
(daIei Ien zmluva) 

uzatvorená podla § 409 a nasl. z . č . 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a § 3 ods. 2 zákonn 
č . 343112015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a dopinení niektorých zákonov medzi týnii[o 

zmluvnými stranami 

I. 
Zmluvné strany 

Kupujúci: 	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 
Stúrova 8, 815 72 Bratislava 
Statutarny zastupca: Ing. Pavol SECKAR PhD., predseda SZPB 
ICO: 00 177 431 
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava 
IBAN: SK15 0200 0000 0000 6383 1012 
(dalej len ,, Kupujúci ) 

Predáva1 ci : 	Pronetis, s.r.o. 
Za Humnami 732/45, 949 01 Nitra 
Zastúpený: Juraj Medo, konate ľ  spoločnosti 
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Vložka číslo: 21 863/N 
ICO: 44 049 986 
iČ  DPH: 2022556910 
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
IBAN: SK31 1 1000000002626200062 
(dalej len ,, Predávajúci ) 

I1. 
Preambula 

Kup uj úci i-ia obstaranie predmetu tejto zmluvy uplatnil verejné obstarávanie podla zák o i a č . 
343/20 I 5 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov medzi ziriluvnýrni 
stranami, ktorej víťazom sa stal predávajúci. 

111. 
Predmet zmluvy a termín dodania 

1. Preclmetorn tejto zmluvyje kúpa, dodávka a inštalácia 20 kusov Multifunkčných 
zariadení podla Prílohy č.1. 

2. 	Predávajúci sa zaväzuje dodať  predmet zmluvy v predpísanom množstvc a pocili 
1)o2adovaflej špecifikácie a v štandardnej kvalite - zodpovedajúcej všetkým teclinickýiii 
norrnám SR. Kupujúci sa zaväzuje tento tovar prevzia ť  a zaplatiť  zaň  dohodnutú cenu podln 
článku IV. Kupujúci sa zaväzuje spo1upsobit s predávajúcim. 

3. Lehota dodania tovaru je do 28.2. 2019 



4. Adi•esa dodania predmetu zmluvyje uvedená v Prílohe č .1, adresa na doručenie faklúr\: 
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Stúrova 8, 815 72 Bratislava 

5. Spolu s dodaním predmetu zmluvy budú kupujúcim odovzdané nasledovné doklady: 
daňový doklad 
zúru čný Iist 
dodací list alebo preberací protokol. Pri prevzatí predmetu zmluvy podpíšu zmluvné strany 
prostredníctvom svojich poverených zástupcov dodacie Iisty alebo preberacie 
protokoly, ktoré budú prílohou daňového dokladu. 

6. Odovzdanie bude vykonané povereným zástupcom predávajúceho a prevzatie zástupcom 
kupujúceho, v mieste dodania po dohode. Predávajúci je povinný vyrozumiet kupLljúceho 
o p1•il3ravenosti predmetu zmluvy k odovzdaniu - prevzatiu minimálne 2 pracoviié dni 
vopi•ed. 

7. Predmet zmluvy uvedený v čl. 111. tejto zmluvy je spinený jeho prevzatím a podpísaníni 
dodacieho listu alebo preberacieho protokolu zástupcom kupujúceho. Na dodacoin liste 
alebo preberacom protokole je predávajúci povinný uvies ť  výrobné číslo dodávaného 
tovaru (identifika čné znaky) a j eho j ednotkovú cenu. 

8. V piípade, ak kupujúci preukázate ľne odmietne prevziat predmet zmluvy napiiek toinu. 
že piedrnet zmluvy je pripravený na prevzatie,je spinenie predmetu zmluvy spinené jeho 
uskladnením u predávajúceho. Predávajúci bude o tejto skuto čnosti kupu• i iiccho 
in ťormovat písomne. 

9. Pi•edávajúci je povinný pri dodaní predmetu zmluvy odovzdat používatelovi všetky 
dok!ady nevyhnutné k jeho prevzatiu a používaniu, ako aj doklady uvedené v bode 5 

1 O. Pi•edávajúci vyhlasuje, že predmet kúpy dodávaný v rámci predmetu tejto zmlLivy • jc 
doteraz nepoužívaný a jeho technické a prevádzkové parametre sa zho Ĺ l u ii 
s paFarnetrami  uvádzanými ich výrobcom, tovarje nový• 

Iv. 
Kúpna cena 

I. Kúpna cena bola stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č  l 8 / l 9()(, 

Z. z. o cenách a príslušných vykonávacích vyhlášok je 2 592,00 EUR s DPH, z toll() 20Y1 
DPI-[ ie 432,00 EUR 

	

Slovoin : 	dvetisícpätstodevätdesiatdva EUR s DPH 

2. Dohodnutá kúpna cenaje stanovená ako cena v čase podpisu tejto zmluvy. 

3. Kúpna cena je splatná na základe da ňového dokladu (faktúry) predávajúceho• Lehota 
splatnosti faktúry je 15 dní odo dňajej doručenia. Pre účely tejto zmluvy sa za de ň  úhrady 
považuje deň  odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu kupujúceho na účet predávaj úccho 

4. V cene tovaru je zahrnutá doprava a vyloženie tovaru na adrese kupujúceho. inoiit: 
dodávaného tovaru, likvidácia obalov a zaškolenie obsluhy. 

V. 
Možnost a spsob úpravy ceny 
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I. Cenu lovaru je možné meniť  výlučne len na základe zmien obchodných podiin 
vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych noriem SR, napr. zmien výšky DPI l. i 
ťoririou dodatku odsúhlaseného oboma zmluvnými stranami. 

vi.  
Možnost odmietnut prebratie predmetu zrnluvy 

1. Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť  prevziať  predmet zmluvy z dvodu nedoclržanhi 
akosi. šlruktúry alebo množstva tovaru špecifikovaného objednávkou, pokial sa zmluvo 
strany nedohodnú inak. 

vii.  
Odstúpenie od zmluvy 

1. Ak predávajúci poruší povinnosti ustanovené touto zmluvou, tovar má vady. Za vady tovaru 
sa považuje aj dodanie iného tovaru, ako ur čuje táto zmluva, čo zakladá pre kupuj úceho 
dvod na odstúpenie od zmluvy. 

2. Kupti.iúci rnže odstúpit od zmluvy, ak dodávaný tovar nemá tie isté funk čné viasiiiosti. 
ktoré špecifikoval v sútažných podkladoch, ak má právne vady alebo ak nie je tovar dociaiiý 
v terrníne pod ľa č1. 111 ods. 3. tejto zmluvy. 

3. Odstúpenim od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán z tejto zn l uVV. 

l3ričorr obidve zmluvné strany sú povinné vráti ť  si pinenia poskytnuté pred odstúpenin 
tejto zmluvy. 

VIIL 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

Iredávajúci je povinný 

1. Dodat predmet zmluvy kupujúcemu riadne a v čas, v požadovanom rozsahu a nnož c. 
v bezchybnom stave a v dohodnutej kvalite na základe dohody, čo potvrdí prebeiacím 
protokolom alebo podpísaním dodacieho listu. 

2. Predmet zmluvy zabaliť  alebo vybaviť  na prepravu spsobom, ktorý je obvyklý pre takýto 
lovar v obchodnom styku najeho uchovanie a ochranu. 

Kupujúci je povinný: 

l. Zaplatit za tovar kúpnu cenu a prevziať  tovar v súlade s touto zmluvou. 

Ix. 
Zmluvné pokuty 

Pi•e prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasleciovn 
zrnl uvné pokuty: 

a) Za orneškanie predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy je kupujúci oprávnený žlaLl;i 

pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty predmetu kúpy za každý de ň  z omeškania. Zap1cnm 
zmluvnej pokuty nezaniká nárok kupujúceho na prípadnú náhradu škody. 
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b) Za omeškanie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny má predávajúci nárok na úrok 
z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej ceny za každý de ň  omeškania. 

X. 
Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody za veci 

I. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu zmluvy d ňom prevzatia tovaru. 
podpísuním preberacieho protokolu alebo dodacieho listu. 

xi.  
Záruka 

l. Na predmet zmluvy sa vz ťahuje záruka 24 mesiacov. 

xii.  
Spoločné a záverečné ustanovenia 

l. Zrnluvné strany sa dohodli na tom, že záväzkový vz ťah, vzniknutý na základe tejto zmiuvy 
sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka, nako ľko ide o vzťah subjektov, ktorý spaclá 
pod vztahy uvedené v ustanovení § 261 Obchodného zákonníka. 

2. Zmiuvuje možné meniť  alebo dopĺňať  len formoú písomných a o číslovaných doda Ĺ kov zi 
podinienok ustanovených v § 18 zákona č . 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o ziiicnc 
a dopli-iení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

3. Zm 1 uva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní obdrží kupuj úc 
a predúvajúci jedno vyhotovenie. 

4. Zrnluva nadobúda platnos ť  dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a ú činnosť  cl ňoiii 
nasleduj ticim po dni jej zverejneniana na webovom sídle kupujúceho. Zmluvné strany bcrú 
na vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu tejto zmluvy v lehote do 3 mesiacov od 
uzavretia, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo zo zákona. 

5. Zmluvu sa uzatvára na dobu ur čitú, t.j. do doby dodania celkového predmetu zmluvy a 
vzáj oi-i-ii-iého vysporiadania záväzkov. 

6. Predávajúci súhlasí s podmienkami súťaže určenými verejným obstarávate ľom, ktorej sa stal 
vítazom. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, nu ziiak 

čoI-io pripájajú svoje podpisy. 

V Bratislave , dňa: 8.2. 2019 
	

V Bratislave, dňa: 8.2. 2019 

Jvraj Aíedo, konater spolo čnosti 
	

Ing. Pavol SEČKÁR P1»ZD., prede č /č i 
(predávajúci) 
	

(kupujúci•) 
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Príioha č . 1 k ZMLUVE NA DODANIE TOVARU 

Tla čové technolá2ie: Laserová 20 ks 

Rozhranie tlač iarne: USB, 

Maximálny formát tlače/média: A4 

Skutoč iié rozlíšenie tlačiarne min. (v DPI): 1200x1200 

]yp skenera: Plochý 

Skutočné rozlíšenie skenera min. (v DPI): 1200 

Atiton-iatická obojstranná t!a č  (Duplex): Volite ľné 

Maximálne rnesačné zaťaženie: 1 000 strán 

Dodávka a rnontáž pod ľa bodu 8 tejto výzvy 

Záruka iia tecl-inické zariadenia— minimálne 2 roky. 

rvIiesto tiodania a iuštalácie predmetu zmluvy: 

1 ktis - Banská Bystrica 

1 kus - Hurnenné 

1 	kiis - Liptovský Mikuláš 

1 	ktis - Micl-ialovce 

1 kiis — Nitra 

l ktis - Prešov 

1 kLiS - Trenč ín 

kiis - Trebišov 

1 kiis - Zvolen 

1 ktis - Ži liiia 

1 kus - Breziio 

9 kusov- Bratislava, Štúrova 8 

V Bratisla 	, dňa: 8.2. 2019 

.Jui-aj Medo, konateľ  spoločnosti 
(predävajúci) 
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V Bratislave, d ňa: 	8.2. 201 Ĺ) 

Ing. Pavol SEČKÁR PhD., predseda 
(kupujúci 


