
KÚPNA ZMLUVA 
uzatvorená podľa zákona č. 513/1 991 Zb. Obchodného zákonníka v znen í neskorších predpisov 

DATALAN, a.s. 
Galvaniho 17/A 
821 04 Bratislava 

Čl. I. Zmluvné strany 

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava [ , Oddiel: Sa, Vložka č. 2704/B 
IČO: 35 810734 
IČ DPH: SK2020259 I 75 
Č.ú.: 262710678011100 
e-mail: info@datalan.sk 
zastúpený: Ing. Marek Paščák - člen predstavenstva 

(ďalej len "Predávajúci") 

Mesto Zlaté Moravce 
Mestský úrad Ul. l. mája 2 
953 O l Zlaté Moravce 
zastúpené: Ing. Peter Lednár, CSc. , primátor mesta 
IČO: 00308676 
DIČ: 2021058787 
Č.ú.: 33422162/0200 

(ďalej len "Kupujúci") 

Čl. Il. Predmet Zmluvy 

J. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu server spolu so 
softvérom v rozsahu technickej a cenovej špecifikácie podľa článku ll. , bod 3. a 4. tejto 
kúpnej zmluvy ("predmet kúpy"), predmet kúpy nainštalovať a vykonávať jeho následný 
servis v rozsahu podľa článku VIL tejto kúpnej zmluvy a záväzok kupujúceho zaplatiť 

predávajúcemu kúpnu cenu určenú v čl. IV tejto kúpnej zmluvy. 
2. Kupujúci si vyhradzuje právo úpravy doplnkov týkajúcich sa predmetu kúpy po vzájomnej 

dohode s predávajúcim. 
3. Technická a cenová špecifikácia predmetu kúpy: 

Uvedená v prílohe č. l 
4. Súčasťou dodávky predmetu kúpy, ktorá je zahrnutá v uvedenej konečnej kúpnej cene, je aj: 

- inštalácia operačného systému a ostatného programového vybavenia, ktoré je súčasťou 
dodávky 

- zabezpečenie a inštalácia ovládačov hardvérových komponentov (ovládače sú súčasťou 
dodávky). 



Čl. III. Lehota a miesto realizácie, dodacie podmienky 

I. Predávajúci dodá predmet kúpy v rozsahu článku Il. kúpnej zmluvy do 15 pracovných dní od 
podpisu tejto kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami. V rámci tohto termínu sa dodávka 
uskutoční v deň a v čase, ktoré si vzájomne dohodnú obe zmluvné strany. 

2. V prípade akýchkoľvek neočakávaných udalostí brániacich splneniu termínu dodávky - vyšš ia 
moc, bude predávajúci okamžite infonnovať kupujúceho. 

3. Miesto dodávky je Mesto Zlaté Moravce - Mestský úrad, ul. l. mája č.2 , 953 O l Zlaté 
Moravce, pričom súčasťou dodania predmetu kúpy sú aj všetky doklady a licencie, ktoré sú 
potrebné na prevzatie a užívanie tovaru. 

4. Odovzdanie a prevzatie dodávky sa uskutoční protokolárne a dodanie je realizované podpisom 
odovzdávajúceho protokolu kupujúcim. 

Čl. IV. Kúpna cena 

l. Celková kúpna cena za predmet kúpy, vrátane jeho dodávky, inštalácie a následného servisu 
v rozsahu článku II. bod 3. a 4. a čl. VII kúpnej zmluvy predstavuje sumu: 

Predmet kúpy Celková cena s 
DPH EUR 

Kúpna cena za server + softvér (vrátane dodávky, inštalácie a následného 10105,23 
servisu) 

Čl. V. Platobné podmienky 

I. Kupujúci uhradí dohodnutú kúpnu cenu na účet predávajúceho na základe faktúry, vystavenej 
predávajúcim bezprostredne po protokolárnom odovzdaní predmetu kúpy do užívania 
kupujúcemu v zmysle článku Il. a III. kúpnej zmluvy. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa 
doručenia faktúry kupujúcemu. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu 
stanovené príslušnými právnymi predpismi. 

2. Predmet kúpy prechádza do vlastníctva kupujúceho dňom úhrady príslušnej faktúry 
vystavenej predávajúcim podľa tejto kúpnej zmluvy. Ak kupujúci neuhradí vystavenú faktúru 
ani do 30 dní od uplynutia termínu jej splatnosti, je predávajúci oprávnený predmet kúpy 
kupujúcemu odobrať a vzniknuté náklady a straty vyplývajúce z nedodržania zmluvy 
vyúčtovať kupujúcemu. 

Čl. VI. Sankcie za porušenie platobných podmienok 

l. V prípade, že je predávajúci v omeškaní s dodaním predmetu kúpy, kupujúci má právo 
účtovať predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % kúpnej ceny za každý začatý deň 
omeškania. 

2. V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny, predávajúci má právo účtovať 
kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania. 



Čl. VII. Záruka za akost' 

I. Predávajúci je povinný dodať predmet kúpy a odovzdať ho do uZlvania kupujúcemu v 
bezchybnom stave v dohodnutých termínoch, v množstvách a konfigurácii. 

2. Predávajúci je povinný zabezpečovať bezplatný záručný servis po dobu 36 mesiacov odo dňa 
prevzatia predmetu kúpy do užívania kupujúcemu, za podmienky dodržania záručných 
podmienok a návodov na správne použitie predmetu kúpy zo strany kupujúceho. Nepovolené 
a neodborné zásahy predmetu kúpy a jeho zariadení alebo inštalácia neautorizovaného, 
nelegálneho softvéru majú za následok zrušenie záruky. 

3. Predávajúci je povinný záručný servis vykonať bezplatne, formou zásahu servisného technika 
na mieste dodávky podľa článku ll\. kúpnej zmluvy s nástupom najneskôr do 24 h od prijatia 
hlásenia o výskyte poruchy. Uvedený termín pre servisný zásah hlásený a vykonávaný počas 
pracovných dní sa nevzťahuje na dni pracovného pokoja ( pracovného voľna, sviatkov a pod.), 
ktoré sa do plnenia nezapočítavajú. V prípade, že kupujúci požaduje vykonanie zásahu mimo 
pracovné dni predávajúceho alebo mimo miesta dodávky, zaplatí kupujúci predávajúcemu 
cenu za prácu podľa osobitných taríf. 

4. Objasnenie niektorých pojmov: 
pracovný deň predávajúceho trvá v pracovných dňoch pondelok, utorok, štvrtok 
v čase 7:00-15:00, streda v čase 7:00-16:00 a piatok v čase 7:00-14:00 
zariadenie sa považuje za funkčné, t.j. sprevádzkované, ak fungujú jeho základné 
funkcie. Pri posudzovaní funkčnosti sa neberie do úvahy stav a funkčnosť 

neautorizovaného, nelegálneho softvéru 
za odstránenie poruchy v dohodnutom termíne sa považuje aj dočasné poskytnutie 
funkčného ekvivalentu pokazeného zariadenia tak, aby nedošlo k výrazným 
obmedzeniam na strane kupujúceho pri bežnom používaní tohto zariadenia 
v porovnaní s pôvodným 
za trvalé odstránenie poruchy sa považuje aj výmena zariadenia alebo jeho časti alebo 
lepší ekvivalent 

5. Predávajúci sa zaväzuje počas záručného a pozáručného servisu bezplatne poskytnúť 

kupujúcemu službu Hot-Line. 

Čl. VIli. Povinnosti kupujúceho 

Kupujúci je povinný: 
I. Prevziať predmet kúpy v rozsahu a dohodnutých termínoch podľa príslušných článkov kúpnej 

zmluvy. Kontrolu správnosti a úplnosti dodávky hardvéru, softvéru a vykonania ostatných 
prác podľa špecifikácie uvedenej v č\. II v bodoch 3. a 4. kúpnej zmluvy preverí informatik 
MsÚ Zlaté Moravce pred prevzatím dodávky. V prípade kvalitatívnej nezhody skutočnej 
dodávky a kúpnej zmluvy, nebude táto dodávka prevzatá s následným riešením podľa 

príslušných ustanovení kúpnej zmluvy. 
2. Dodržiavať záručné podmienky a zaobchádzať so zariadeniami predmetu kúpy v súlade 

s návodmi na správne použitie. Nepovolené a neodborné zásahy do zariadení alebo inštalácia 
neautorizovaného, nelegálneho softvéru majú za následok zrušenie záruky. 

3. Vzniknutú poruchu okamžite oznámiť predávajúcemu (osobne, telefonicky, faxom, mailom) 
s požiadavkou na servisný zásah a popísať ako sa porucha prejavuje. 

Čl. IX. Záverečné ustanovenia 

I. Táto kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na stránke kupujúceho. 



2. Zmeny a dodatky k tejto kúpnej zmluve je možné vykonať len fonnou písomných číslovaných 
dodatkov, podpísaných štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. 

3. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho, pokiaľ nie sú stanovené zmluvou, sa riadia 
Obchodným zákonníkom a predpismi s ním súvisiacimi. 

4. Táto zmluva a všetky jej prílohy a prípadné doplnky k nej sa vyhotovuje v štyroch 
rovnocenných vyhotoveniach z ktorej každá zo zúčastnených strán obdrží po 2 vyhotovenia. 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali ajej obsahu porozumeli, 
táto zmluva vyjadruje ich slobodnú vôľu, zmluvu neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú. 

v Zlatých Moravciach, dňa 

Za Predávajúceho: 

ArM/..I.~~( .............. . 
~DATALAN 

DATAWl ••. •. 
~ Na Troskéch 2a. "7~ 'll Bansk6 8YIIrICa 

DAT ALAN, a·'J~ lo. Galvanlh,. ~:.;;:. '7 !J4 8Iatl~l.va 
Ing. Marek PašOOk ': ' F "~A "'č :;120?0259175 

člen predstavenstva 

Za Kupujúceho: 

. .......................... .. 

Mesto Zlaté Moravce 
Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 



Príloha č. 1 

Podrobná špecifikácia požiadaviek: 

Server: Cena s DPH 

SERVER HP ML350pGen8 E5-2620 4x8GB 3x450GB 
P420illFBWC 8SFF DVD-RW 460W Tower 3-3-3 

4157,40 € 
HP 460W HE 12V Hotplg AC Pwr Supply Kit 
HP 200GB 3G SATA MLC 2.5in SC EM SSD 
Softvér: 
HP MS Windows SBS 2011 Standard 5 CAL Reseller Option Kit 

662,00 € 
English SW - lks 
HP MS W2011 SBS Std 5 USR CAL E F I GS - 9 ks l 924,90 € 

HP MS Windows SBS 2011 Premium Add-on 5 CAL Reseller Option 
977,73 € 

Kit English SW - lks 
HP MS W2011 SBS Prm Add-On 5USR CAL Efigs Lie - 9 ks 2383 ,2 1 € 


