
ZMLUVA NA DODANLE TOVARU 
(dalel len zmluva) 

Llzatvoren ťI podla § 409 anasl. z . č . 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a § 3 ods. 2 zákonu 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a dopinení niektorých zákonov medzi týniil 

zmluvnými stranami 

I. 
Zmluvné strany 

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

Predávaj ú 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: 2 1 863/N 
ICO: 44 049 986 
iČ  DPH: 2022556910 
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
IBAN: SK3 1 1 1 000000002626200062 
(dalej len ,, Predávajúci ) 

I1. 
Preambula 

Kupuj úci na obstaranie predmetu tejto zmluvy uplatnil verejné obstarávanie podla záko n a č . 
343/201 5 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov medzi zmluvnýnii 
stranami, ktorej víťazom sa stal predávajúci. 

II1. 
Predmet zmluvy a termín dodania 

Predmetom tejto zmluvy j e kúpa, dodávka a inštalácia 35 kusov notebookov v r 1 n 

Softvéru podla Prílohy č .1. 

2. Preciávaj úci sa zaväzuje dodať  predmet zmluvy v predpísanom množstve a pod lu 
požadovanej špecifikácie a v štandardnej kvalite zodpovedajúcej všetkým techn i c k n 
normám SR. Kupujúci sa zaväzuje tento tovar prevzia ť  a zaplatiť  zaň  dohodnutú cenu 
podla č lánku IV. Kupujúci sa zaväzuje spo1upsobit s predávajúcim. 

Lehota dodania tovaru je do 28.2. 2019 



4. Adresa dodania predmetu zmluvyje: 
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Stúrova 8, 815 72 Bratislava 

5. Spolu s dodaním predmetu zmluvy budú kupujúcim odovzdané nasledovné doklady: 
- daňový doklad 
- 	ZáfLl č flý list 
- dodací list alebo preberací protokol. Pri prevzatí predmetu zmluvy podpíšu zmluvné slraily 

prostredníctvom svojich poverených zástupcov dodacie listy alebo preberacie 
protokoly, ktoré budú prílohou daňového dokladu. 

(. Odovzdanie bude vykonané povereným zástupcom predávajúceho a prevzatie Zás Ĺ ul)coln 
kupuj úceho, v mieste dodania po dohode. Predávajúci je povinný vyrozumiet kupuj úcclio 
pripravenosti predmetu zmluvy k odovzdaniu - prevzatiu minimálne 2 pracovné dni voprcd 

7. Predrnet zmluvy uvedený v č1. 111. tejto zmluvy je spinený jeho prevzatím a podpísaním 
dodacieho listu alebo preberacieho protokolu zástupcom kupujúceho. Na dodacoin liste 
aiebo Ireberacom protokole je predávajúci povinný uvies ť  výrobné číslo dodávaiiého 
lovaru (identifikačné znaky) a jeho jednotkovú cenu. 

V prípade, ak kupujúci preukázate ľne odmietne prevziať  predmet zmluvy napriek Ĺomu. žc 
predrnet zrnluvy je pripravený na prevzatie, je spinenie predmetu zmluvy splileilé jeho 
uskladnením u predávajúceho. Predávajúci budeo tejto skuto čnosti kupujúceho inforniova Ĺ  
písornne. 

9. Predávajúci je povinný pri dodaní predmetu zmluvy odovzda ť  používate ľovi všetky doklady 
ncvyhnLitné kjeho prevzatiu a používaniu, ako aj doklady uvedené v bode 5. 

10.Predávajúci vyhlasuje, že predmet kúpy dodávaný v rámci predmetu tejto zmluvy je do Ĺ eraz 
ilepoužívaný ajeho technické a prevádzkové parametre sa zhodujú s paramc Ĺ raiiii 
uvádzanýrni ich výrobcom, tovarje nový. 

Iv. 
Kúpna cena 

1. Kúpna cena bola stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č  1 1996 
Z. z. o cenách a príslušných vykonávacích vyhlášok je 19 992 EUR s DPH, z toho 20% 
DPR je 3 332 EUR 

Slovom: 	 devätnásttisícdevä ťstodevätdesiatdva EUR s DPH 

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

3. Kúpna cena je splatná na základe daňového dokladu (faktúry) predávajúceho. Lcho Ĺ a 
splainosti faktúryje 15 dní odo dňajej doručenia. Pre účely tejto zmluvy sa za de ň  úlirJv 
považuje deň  odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu kupujúceho na ú čet predávajúccho. 

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

V. 
Možnosť  a spsob úpravy ceny 
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í. Cenu tovaru je možné menit výlu čne len na základe zmien obchodných podniiciiok 
vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych noriem SR, napr. zmien výšky DPI-I. a to 
formou dodatku odsúhlaseného oboma zmluvnými stranami. 

vI. 
Možnost odmietnut prebratie predmetu zmluvy 

1. Kupuj úci si vyhradzuje právo odmietnu ť  prevziat predmet zmluvy z dvodu neclodržan it 
akosti, štruktúry alebo množstva tovaru špecifikovaného objednávkou, pokia ľ  sa xiiluvii 
strany nedohodnú inak. 

vII. 
Odstúpenie od zmluvy 

l. 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. Kupujúci rnže odstúpiť  od zmluvy, ak dodávaný tovar nemá tie isté funk čné vlastnosti. 
ktoré špecifikoval v súťažných podkladoch, ak má právne vady alebo ak nieje tovar doclan 
v termírie podľa čl. 111 ods. 3. tejto zmluvy. 

3. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán z tejto zniluvy. 
pričom obidve zmluvné strany sú povinné vráti ť  si pinenia poskytnuté pred odstúpením o(1 
tejto zmluvy. 

vIII. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

Predávajúci je povinný: 

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

2. Preclmet zmluvy zabalit alebo vybavi ť  na prepravu spsobom, ktorý je obvyklý prc [Jk lo 
tovar v obchodnom styku najeho uchovanie a ochranu. 

Ku1)ujúCi je povinný: 

l. Zaplatit za tovar kúpnu cenu a prevziat tovar v súlade s touto zrnluvou. 

Ix. 
Zmluvné pokuty 

1. Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nas1edovii 
zrnluvné pokuty: 

a) Za omeškanie predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy je kupujúci oprávnený Žkdi ľ  
pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty predmetu kúpy za každý de ň  z omeškania. Zaplacnírn 
zrnluvnej pokuty nezaniká nárok kupujúceho na prípadnú náhradu škody. 
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b) Za omeškanie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny má predávajúci nárok nu ú n i k 
z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej ceny za každý de ň  omeškania. 

X. 
Prechocl vlastníctva a nebczpe čenstvo škody za veci 

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu zmluvy d ňom prevzatia tovuro. 
poclpisaním preberacieho protokolu alebo dodacieho listu. 

xi. 

Zaruka 

I. Na predmet zmluvy sa vzťahuje záruka 24 mesiacov. 

xii.  
Spoločné a záverečné ustanovenia 

l. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že záväzkový vz ťah, vzniknutý na základe tejto zirilu vv 
sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka, nako ľko ide o vzťah subjektov, ktorý pai 
pod vzťahy uvedené v ustanovení § 261 Obchodného zákonníka. 

2. Zrnluvu je rnožné meni ť  alebo dopĺňať  len formoti písomných a o číslovaných dodatkov 
podmienok ustanovených v § 18 zákona č . 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 7,ncnc 
a doplriení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

3. Zmluvaje vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní obdrží kupuj (ic štyr 
a predávaj úci j edno vyhotovenie. 

4. Zmluva nadobúda platnosť  dňom jej podpisu oboma zmluvnýrni stranami a ú činnosť  dňom 
nasleduj úcirn po dni jej zverejneniana na webovom sídle kupujúceho. Zmluvné strany be rú 
na vedornie, že ak by nedošlo k zverejneniu tejto zmluvy v lehote do 3 mesiacov od .iei 
uzavretia, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo zo zákona. 

5. Zml uva sa uzatvára na dobu určitú, t.j. do doby dodania celkového predmetu zrnl uvy a 
vzáj omnéiio vysporiadania záväzkov. 

6. Predávajúci súhlasí s podmienkarni sú ťaže určenýrni verejným obstarávate ľom, ktorej sa stal 
vítazom. 

Zrnluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznárnili a s jej obsahom súhlasia, na 7iiuk 

čoho pripájajú svoje podpisy. 

V Bratislave , dňa: 8.2. 209 
	

V Bratislave, dňa: 8.2. 2019 

Jwaj ÄIedo, konatel spolo čnosti 
	

Ing. Pavol SEČKÁR PhD., predseda 
(predávajúci) 
	

(kupujúci;) 
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Príloha č . 1 k ZMLUVE NA DODANIE TOVARU 

35 kusov notebookov 

procesor: intel i3-7020U 2,5Ghz 

obrazovka min: 1 5,6 

Kapacita pamäte min: 4Gb 

Disk: ssd 256G13 

Výdrž batérie: rnin 6 hodín. 

Operačný systém: Windows 10 

D ruh optickej mechaniky: DVD±RI±RW/CD-RJCD-RW 

Konekt i vita: Technolágie bezdrtového pripoj enia 
Wi Fi karta l ntel® 3168  802. 1 1 alb/g/nlac (podporuje technolágiu Miracast) 
Bluetooth 4.2 

Sietové iozhranie: Integrovaná gigabitová sie ťová karta 10/100/1000 

Rozširujúce sloty: Čítačka pamätových kariet SD (SD, SDHC, SDXC) 

poI•t: 1-IDfvIl 

porty min.: 3x - USB 

Výbava: Numerická klávesnica 

Dodávka a inštalácia technického vybavenia (hardvér) po čítačov, napojenie na existujúci systérn 

Záruka na technické zariadenia - minimálne 2 roky. 

Správa zabezpe čenia 
Podpora rnodulu Trusted Platform Module (TPM 2.0) 

Sloveriská lokalizácia 

Softvér p ŕe všetky notebooky: Kancelársky balík: Microsoft Office 2016 Business SK - 
antivírusový program 
[nštulácia a doI3rava  doprava na miesto - Štúrova 8, Bratisláva do SZPB (inštalácia sw, interneto\ 
prehliadač , MS Office, prehliadač  obrázkov, Adobe reader), nastavenie a konfigurácia setc 
konligurácia pošty, nastavenie užívate ľa, inštalácia tlačiarne, inštalácia USB LTE modeiiiu) 
všetkých 35 kLIsOv notebookov 

V Bratislave , dňa: 8.2. 2019 
	

V Bratislave, dňa: 8.2. 2019 

Juraj Medo, konateľ  spoločnosti 
	

Ing. Pavol SEČKÁR PIID., predsecla 
(predávajúci) 
	

(kupujúci) 


