Kúpna zmluva č. zT-17-01-2011/RD1
uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
Predávajúci:
TEMPEST a.s.
so sídlom:
Menom spoločnosti:

Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
Ing. Roman Kriško
člen predstavenstva
IČO
31326650
DIČ
2020327716
IČO DPH
SK2020327716
Bankové spojenie
Tatra Banka
Kód banky:
1100
Číslo účtu
262 004 1080/1100
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vl. č. 3771/B
(ďalej len „predávajúci“)
a
Kupujúci:
Slovenská republika zast. Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
so sídlom:
Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava
Menom spoločnosti:
RNDr. Peter Mach
vedúci služobného úradu ministerstva
IČO:
30416094
DIČ:
2020799209
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Kód banky:
8180
Číslo účtu:
7000117681
(ďalej len „kupujúci“)

Článok 1
Predmet zmluvy
(1) Predmetom tejto kúpnej zmluvy (ďalej len „zmluva”) je záväzok predávajúceho dodať
a odovzdať kupujúcemu a previesť na neho vlastnícke právo k tovaru špecifikovaného
v prílohe č.1 (ďalej len „predmet kúpy“), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy a záväzok
kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu.
(2) Súčasťou prevodu vlastníckeho práva k predmetu kúpy sú taktiež tieto doklady vzťahujúce sa
na tovar:
a) certifikát štátnej skúšobne na dodané zariadenia alebo vyhlásenie o zhode v zmysle
zákona č. 264/1999 Z.z.,
b) dodacie listy,
c) záručné listy,
d) technická a ďalšia dokumentácia.
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Článok 2
Čas, miesto a spôsob plnenia
(1) Predávajúci sa zaväzuje dodať a odovzdať predmet kúpy kupujúcemu v lehote 30 dní od
uzavretia zmluvy v mieste plnenia.
(2) Miesto plnenia je sídlo kupujúceho.
(3) Kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy na svoje náklady v mieste plnenia prevziať do 5 dní po
tom, čo ho predávajúci faxom, mailom alebo písomne na prevzatie predmetu kúpy vyzve.
(4) Súčasťou odovzdania predmetu kúpy bude jeho prezretie kupujúcim. Kupujúci je oprávnený
predmet kúpy vyskúšať.
(5) Odovzdanie bude dokonané momentom prevzatia predmetu kúpy kupujúcim, t.j. podpísaním
dodacieho listu.
(6) Kupujúci nie je povinný prevziať predmet kúpy pokiaľ má vady, a to čo i len jeho časť. V tom
prípade do 3 pracovných dní od dodania predmetu kúpy na odovzdanie dodá predávajúcemu
v písomnej forme pripomienky a dôvody, kvôli ktorým predmet kúpy alebo jeho časť
neprevzal. Inak bude povinný predmet kúpy prevziať a podpísať dodací list.
Článok 3
Kúpne ceny a platobné podmienky
(1) Kúpne ceny podľa čl. 1 ods. 1 sú stanovené dohodou zmluvných strán a sú v súlade so
zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.
87/1996 Z. z. ako ceny maximálne (vrátane DPH) s možnosťou ich prípadnej úpravy. Ceny
možno v čase platnosti tejto čiastkovej zmluvy meniť len v prípade zmeny záväzných
predpisov a v tom rozsahu.
6 201,60 €
1 240,32 €
7 441,92 €

Celková cena bez DPH
19% DPH
Celková cena s DPH
(slovom: Sedemtisíc štyristoštyridsaťjeden Euro 92 Centov vrátane DPH)

(2) Cena podľa odseku 1 obsahuje všetky náklady spojené s dodaním, odovzdaním, odskúšaním
a predvedením predmetu kúpy v mieste plnenia zmluvy.
(3) Právo na zaplatenie kúpnej ceny alebo jej príslušnej časti vznikne predávajúcemu po prevzatí
predmetu kúpy alebo jej časti kupujúcim na základe faktúry vystavenej predávajúcim.
(4) Predávajúci je povinný faktúru na kúpnu cenu doručiť do sídla kupujúceho, do podateľne, do
15 dní po vzniku práva na zaplatenie.
(5) Faktúra musí mať všetky náležitosti stanovené platnou legislatívou. V prípade, že faktúra
nebude obsahovať predpísané náležitosti, resp. budú v nej uvedené nesprávne, alebo
neúplné údaje je kupujúci oprávnený túto faktúru vrátiť pred jej splatnosťou. Opravenej alebo
novej faktúre plynie nová 30 dňová lehota splatnosti od jej doručenia kupujúcemu.
(6) Faktúra je splatná do 30 dní od doručenia do sídla kupujúceho.

Článok 4
Zodpovednosť za vady, záruka za akosť a pozáručný servis
(1) Predmet kúpy má vady ak nezodpovedá množstvu a vyhotoveniu podľa čiastkovej zmluvy a
akosti podľa účelu, ktorému má slúžiť.
(2) Odovzdaný (dodaný) predmet kúpy je nový a nepoužitý a zaradený do prvej akostnej triedy.
Predávajúci vyhlasuje, že ním dodaný predmet kúpy nie je zaťažený právom tretej osoby
(nemá právne vady).
(3) Predávajúci preberá záruku za akosť predmetu kúpy na dobu:
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P.Č.
1.
2.
3.

Produkt
Mobilný notebook - HP ProBook 6555b
Mobilný notebook - HP EliteBook 2540p
Laserová monochromatická tlačiareň

Dĺžka záruky
36 mesiacov
36 mesiacov
36 mesiacov

od prevzatia predmetu kúpy kupujúcim. Počas doby trvania záruky bude mať predmet kúpy
vlastnosti stanovené výrobcom v technickej dokumentácii a bude spôsobilý na použitie podľa
povahy a účelu, ktorému má slúžiť.
(4) V dobe podľa odseku 3 bude predávajúci odstraňovať všetky vady predmetu kúpy, na ktoré sa
vzťahuje záruka, do 14 dní po ich nahlásení kupujúcim na vlastné náklady.
(5) Kupujúci oznámi vadu po tom, ako ju zistil bez zbytočného odkladu písomnou formou.
Oznámenie musí obsahovať špecifikovanie vady, dátum a podpis. Kupujúci je povinný po
riadnom odstránení vady podpísať zápisnicu o vykonaní opravy. Zodpovedná osoba za
predávajúceho je RNDr Radko Ďuriška, email: radko_duriska@tempest.sk
(6) Záruka sa nevzťahuje na:
a) mechanické poškodenie spôsobené neodbornou manipuláciou kupujúceho alebo tretej
osoby,
b) poškodenie spôsobené nevhodnými prevádzkovými podmienkami kupujúceho alebo tretej
osoby,
c) poškodenie zavinené živelnou (vonkajšou) udalosťou, ktorú nespôsobil predávajúci, ani
osoby, s ktorých pomocou plnil svoj záväzok alebo
d) poškodenie vzniknuté iným spôsobom používania ako je uvedené v návode na obsluhu
alebo ako je to obvyklé.
(7) Pre všetky opravené alebo vymenené časti predmetu kúpy začne plynúť nová záručná doba
podľa odseku 3 odo dňa podpisu zápisnice o vykonaní opravy.
(8) Predávajúci zodpovedá za vady predmetu kúpy vzniknuté po dobe podľa odseku 3, ak boli
spôsobené porušením jeho povinností alebo povinností osôb s ktorých pomocou plnil svoj
záväzok a je povinný ich na základe požiadavky kupujúceho podľa odseku 5 bezplatne
odstrániť v lehote podľa odseku 4.

Článok 5
Zmluvné pokuty
(1) V prípade omeškania predávajúceho s plnením si svojich povinností sa na neho vzťahuje
zmluvná pokuta vo výške 0,05% z ceny predmetu kúpy za každý aj začatý deň omeškania.
(2) V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením faktúry podľa čl. 3 sa na neho vzťahuje
zmluvná pokuta vo výške 0,05% z faktúrovanej sumy za každý aj začatý deň omeškania.
(3) Za omeškanie sa nepovažuje stav, ktorý vznikol v lehote na plnenie mimo moci a vôle
neplniacej zmluvnej strany a pokiaľ stále trvá.
(4) Zmluvné pokuty sú splatné 30. dňom odo dňa, kedy došlo k splneniu povinnosti, na porušenie
ktorej sa vzťahuje zmluvná pokuta. Ustanovenia čl. 3 sa pre fakturáciu zmluvnej pokuty
použijú primerane.
(5) Ustanovenia o náhrade škody pre škodu spôsobenú prípadom, na ktorý sa vzťahuje zmluvná
pokuta týmto nie sú dotknuté. Poškodená strana je oprávnená požadovať zaplatenie náhrady
škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.
(6) Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná pokuta je limitovaná výškou 15% z ceny predmetu
kúpy.
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Článok 6
Odstúpenie od čiastkovej zmluvy
(1) Kupujúci je oprávnený odstúpiť od čiastkovej zmluvy keď predávajúci je v omeškaní
s dodaním a odovzdaním predmetu kúpy najmenej 10 dní alebo keď predávajúci z dôvodu
podľa čl. 5 ods. 3 si nesplní svoju povinnosť vykonať a odovzdať predmet kúpy do 30 dní.
(2) Predávajúci je oprávnený odstúpiť od čiastkovej zmluvy, ak kupujúci je v omeškaní so
zaplatením faktúry podľa čl. 3 najmenej 30 dní. Predávajúci má právo požadovať od
kupujúceho náhradu škody do výšky preukázateľne vynaložených nákladov na realizáciu
zmluvy.
Článok 7
Vlastnícke právo k predmetu kúpy a nebezpečenstvo škody na ňom
(1) Vlastnícke právo k predmetu kúpy kupujúci nadobúda a nebezpečenstvo škody na predmete
kúpy na neho prechádza jeho prevzatím.
Článok 8
Doručovanie
(1) Doručením sa rozumie prijatie zásielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná.
(2) Za deň doručenia zásielky zmluvnej strane, ktorej bola adresovaná sa považuje takisto deň
a) v ktorom táto zmluvná strana ju odoprela prijať,
b) ktorým márne uplynula odberná lehota pre jej vyzdvihnutie si na pošte alebo
c) v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznaèená poznámka, že „adresát sa
odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná obdobná poznámka, ktorá podľa poštového
poriadku znamená nedoručiteľnosť zásielky.
Článok 9
Záverečné ustanovenia
(1) Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.
(2) Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a s ním súvisiacimi predpismi.
(3) Túto zmluvu možno meniť alebo dopĺňať jedine formou písomných číslovaných dodatkov
podpísaných oboma zmluvnými stranami.
(4) Táto zmluva je vypracovaná v piatich rovnopisoch, z ktorých predávajúci dostane dva
a kupujúci tri rovnopisy.
(5) Nedeliteľnou súčasťou tejto čiastkovej zmluvy je príloha: Príloha č. 1 Technická a cenová
špecifikácia predmetu kúpy.
Bratislava dňa

. dňa ...................

za predávajúceho:

za kupujúceho:

......................................................
Ing. Roman Kriško
člen predstavenstva

.....................................................
Peter Mach
vedúci služobného úradu ministerstva
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Príloha č. 1 Čiastkovej kúpnej zmluvy č. zT-06-10-2010/RD1
1. Technická špecifikácia predmetu kúpy.

Mobilný notebook - HP ProBook 6555b
HP 6555b

Parameter
Procesor

AMD Turion II Dual-Core Mobile Processor N530 2.5 GHz, 35W, 2 MB L2 cache

Operačný systém

Predinštalovaný Windows 7 Professional

Chipset

výrobca chipsetu je zhodný s výrobcom procesora

Pamäť

4 GB PC3 DDR3 SDRAM 1333MHz

Komunikácia

LAN 10/100/1000, WLAN 802.11 b/g/n, Bluetooth 2.1

Obrazovka

15.6" WXGA Camera 2MPix (1366 x 768)

Pevný disk

320 GB Hard Disk SATA2 7200 rpm s ochranou pevného disku proti otrasom

Optická mechanika

Mechanika LightScribe DVD+/–RW SuperMulti

Grafika

ATI Mobility Radeon HD 4250

Polohovacie zariadenie

multidotyková podložka so scrolovacou zónou

Porty

4 porty USB 2.0,
1 x VGA, 1x Display port
1 x kombinovaný konetkor na stereoslúchadlá/stereomikrofón,
1x RJ-45, 1x RJ-11,ExpressCard /54/34,
1 x napájací konektor,

Zabezpečenie

TPM Security Module, Čítačka odtlačkov prstov

Software

software pre napaľovanie médií (OEM)

Minimálna výdrž na
batérie

240 min. pri teste BatteryMark 2005

Príslušenstvo

dvojtlačítková myš so scrolovacím kolieskom s pripojením USB,
HP 120W Advanced Docking Station,

Taška na NB

vystužené boky pre ochranu notebooku pred poškodením,
vnútorné nastaviteľné popruhy,
priečinky na úschovu príslušenstva
odolný a prispôsobiteľný držiak na rameno s kovovými spojovkami a chráničom
na rameno,
protišmykové gumené nožičky

Hmotnosť

2,64 kg

Záruka

36 mesiacov u zákazníka ONSITE,
zásah nasledujúci pracovný deň

Mobilný notebook - HP EliteBook 2540p
HP 2540p

Parameter
Procesor

Intel® Core™ i7-640LM (2,13 GHz, vyrovnávacia pamäť L3 4 MB)

Operačný systém

Predinštalovaný Windows 7 Professional
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HP 2540p

Parameter
Chipset

výrobca chipsetu je zhodný s výrobcom procesora

Pamäť

4 GB PC3 DDR3 SDRAM 1333MHz

Komunikácia

LAN 10/100/1000, WLAN 802.11a/b/g/n, Bluetooth 2.1

Obrazovka

12.1" WXGA Camera 2MPix (1280 x 800)

Pevný disk

160 GB 5400 ot./min. SATA II s ochranou pevného disku proti otrasom

Optická mechanika

DVD+/–RW SuperMulti s dvojvrstvovým zápisom

Grafika

Intel Graphics Media Accelerator HD

Polohovacie zariadenie

multidotyková podložka so scrolovacou zónou

Porty min.

3 porty USB 2.0
1 x VGA, 1x Display port
1 x kombinovaný konetkor na stereoslúchadlá/stereomikrofón,
1x RJ-45, ExpressCard /34, SD CARD Slot,
1 x napájací konektor, dokovací konektor

Zabezpečenie

TPM Security Module, Čítačka odtlačkov prstov

Software

software pre napaľovanie médií (OEM)

Minimálna výdrž na
batérie

240 min. pri teste BatteryMark 2005

Príslušenstvo

dvojtlačítková myš so scrolovacím kolieskom s pripojením USB,
HP 2540 Series Docking Station

Taška na NB

vystužené boky pre ochranu notebooku pred poškodením,
vnútorné nastaviteľné popruhy,
priečinky na úschovu príslušenstva
odolný a prispôsobiteľný držiak na rameno s kovovými spojovkami a chráničom
na rameno,
protišmykové gumené nožičky

Hmotnosť

1,65 kg

Záruka

36 mesiacov u zákazníka ONSITE,
zásah nasledujúci pracovný deň

Laserová monochromatická tlačiareň
HP LaserJet M1132

Parameter
Technológia tlače

LASER, čiernobiela tlač a kopírovanie, čiernobiele a farebné skenovanie, ručný
duplex

Rýchlosť tlače a
kopírovania

18 strán A4 za minútu pre čierno-bielu tlač

Pamäť

8 MB

Rozlíšenie tlače

600 x 600 dpi

Skener

plochý, rozlíšenie 1200 dpi

Pracovné využitie

8 000 strán mesačne

Štandardné jazyky

PCL 6, Postscript 3, PCL 5, PDF 1.4
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HP LaserJet M1132

Parameter
tlačiarne
Médiá

A4, A5, A6, B5, DL, C5/6 (ISO, JIS)

Podávanie papiera

Vstupný zásobník na 150 listov, prioritný zásobník na 10 listov, výstupný
zásobník na 100 listov

Rozhranie a pripojiteľnosť Vysokorýchlostný USB port 2.0
Kompatibilita operačných
systémov

Microsoft Windows Server 2003, Server 2008, XP Professional, Windows 7,
Windows Vista

Software

výstup so skenera min. vo formáte pdf, tif, jpg, bmp a nástroj na úpravu
bitmapových súborov (OEM)

Iné

Súčasťou dodávky je spotrebný materiál na tlač minimálne 2 000 štandardných
strán A4

Záruka

36 mesiacov u zákazníka ONSITE,
výmena nasledujúci pracovný deň
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2. Cena predmetu čiastkovej zmluvy
Cena za predmet čiastkovej zmluvy je stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v
znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Jednotkové ceny:

P.Č.
1.
2.
3.

ks

Produkt

1

Mobilný notebook - HP ProBook 6555b
Mobilný notebook - HP EliteBook 2540p
Laserová monochromatická tlačiareň

1
1

Cena bez
DPH v €
1 093,50 €
1 584,00 €
243,60 €

DPH 20% v €

Cena s DPH
v€

218,70 €
316,80 €
48,72 €

1 312,20 €
1 900,80 €
292,32 €

Celková cena:

P.Č.
1.
2.
3.

ks

Produkt
Mobilný notebook - HP ProBook 6555b
Mobilný notebook - HP EliteBook 2540p
Laserová monochromatická tlačiareň
Spolu

4
1
1

Cena bez
DPH v €
4 374,00 €
1 584,00 €
243,60 €
6 201,60 €

DPH 20% v €

Cena s DPH
v€

874,80 €
316,80 €
48,72 €
1240,32 €

............................ dňa

Bratislava dňa ...................

za predávajúceho:

za kupujúceho:

......................................................
Ing. Roman Kriško
člen predstavenstva

5 248,80 €
1 900,80 €
292,32 €
7441,92 €

.....................................................
Peter Mach
vedúci služobného úradu ministerstva
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