ZMLUVA
č. DT-1/2011
Na dodanie tovaru s názvom zariadenie – vybavenie v zmysle §409 a následných ustanovení
Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany

A. Kupujúci:

Obec Spišský Hrhov
SNP 10
053 02 Spišský Hrhov

Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

PhDr. Vladimír Ledecký
VÚB, a.s. Levoča
926028592/0200

IČO:

00329592

B. Predávajúci:

František Hvizda – HM - comp
Slovenská 1
085 01 Bardejov

Bankové spojenie:
Číslo účtu:

VÚB
1768130851/0200

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

40692990
1070938462
SK 1070938462

II. Predmet obstarávania a cena tovaru
Predmetom obstarávania je dodávka tovaru v rámci projektu "Špacírky živým Spišom". Číslo
projektu: PL-SK/PO/IPP/II/026. Názov programu: Program cezhraničnej spolupráce Poľsko –
Slovenská republika 2007 – 2013 Prioritná os III. Podpora miestnych iniciatív.
Por.
číslo

Názov tovaru

Typ

1.

PC notebook

2.

Multifunkčné
zariadenie

Lenovo G550 +
Office Basic
2007
HP Color
LaserJet Pro
CM1415fnw

Digitálna
zrkadlovka
s príslušenstvom
a objektívom
Digitálna
kamera
s príslušenstvom
Dataprojektor
s plátnom a
príslušenstvom

Canon EOS
1000D +
objektív EFS 18-55
Canon
LEGRIA HF
R106
Projektor Acer
P1200i + plátno
AVtek

3.

4.

5.

SPOLU

Jednotková
cena/ EUR

Počet ks

Cena celkom/
EUR

800,00

2

1920,00

415,00

1

498,00

580,00

1

696,00

415,00

1

498,00

660,00

1

792,00

6

4 404,00
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III. Časová platnosť
Cenová ponuka je platná najneskôr do decembra. 2011.
IV. Lehota dodania tovaru
Tovar uvedený v bode II. tejto zmluvy bude dodaný najneskôr do decembra 2011.
V. Miesto dodania tovaru
Obec Spišský Hrhov, Obecný úrad, SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov.
VI. Spôsob odovzdania a prevzatia tovaru
Tovar odovzdá osobne predávajúci a prevezme ho poverený pracovník kupujúceho vo firme
kupujúceho.
VII. Odmietnutie dodávky
Kupujúci môže vrátiť predávajúcemu tovar za podmienok ak:
A. tovar sa nezhoduje s cenovou ponukou,
B. tovar nespĺňa parametre, ktoré uviedol predávajúci v zmluve,
C. cena za tovar je iná ako bola uvedená v zmluve.
VIII. Spôsob predvedenia tovaru a termín zaškolenia
A. tovar bude predvedený predávajúcim pri jeho odovzdaní,
B. termín zaškolenia a osoby určí štatutárny zástupca kupujúcej firmy.
IX. Záručné podmienky
A. záručné podmienky na všetok dodaný tovar sú v trvaní - 2 roky.
B. záruka sa vzťahuje len na závady nespôsobené užívateľom.
X. Podmienky záručného servisu
Poskytnutie servisných služieb do 24 hod. od nahlásenia poruchy /závady/.
XI. Odstúpenie od zmluvy a úhrada súvisiacich nákladov
Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy ak:
A. tovar sa nezhoduje s cenovou ponukou.
B. tovar nespĺňa parametre, ktoré uviedol predávajúci v zmluve.
C. cena za tovar je iná ako bola uvedená v zmluve.
Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy ak:
Kupujúci neuhradí cenu za tovar uvedenú v zmluve.
XII. Právne vzťahy a podmienky neplnenia zmluvy
A. predávajúci nebude uplatňovať sankcie voči kupujúcemu za omeškanie platieb nezavinené
vinou kupujúceho najdlhšie však do doby platnosti cenovej ponuky.
B. kupujúci preberá zodpovednosť za prípadné škody až po prevzatí tovaru v sídle kupujúceho
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XIII. Náhrada škody
A. predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za priame či nepriame škody alebo uniknutý zisk
vzniknutý nesprávnym použitím tovaru.
B. predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za škody vzniknuté na základe uzavretých
kúpnych zmlúv s inými osobami, hlavne za škody následné alebo nepriame.
C. náhrada škody sa riadi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb.
XIV. Riešenie rozporov
Prípadné vzniknuté rozpory medzi predávajúcim a kupujúcim budú riešené v zmysle platných zákonov
Slovenskej republiky.
XV. Záverečné ustanovenia
Táto kúpna zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch. Po prijatí a podpísaní zmluvy kupujúcim
a predávajúcim, tri rovnopisy obdrží kupujúci a jeden rovnopis predávajúci.
Po podpísaní tejto kúpnej zmluvy, zmeny je možné vykonať len po vzájomnom súhlase oboch
zmluvných strán a to dodatkami k tejto zmluve.
Spišský Hrhov 28 . 3. 2011
Kupujúci:
Obec Spišský Hrhov
PhDr. Vladimír Ledecký

_________________________
pečiatka, podpis

Predávajúci:
František Hvizda – HM - comp

__________________________
pečiatka, podpis

Táto zmluva bola zverejnená dňa 31.3.2011
Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa 1.4.2011
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