
KÚPNA ZMLUVA 
uzatvorená podľa § 409 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka 

1.1. Kupujúci: 

Zastúpený: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPI I: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Tel: 
K-mail: 

1.2. Predávajúci: 

Zastúpený: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Tel: 
Iv-mail: 

( I. I . 
Zmluvne strany 

Podtatranské múzeum v Poprade 
Vajanského 72/4. 058 01 Poprad 
Bc. PhDr. Magdalénou Bekessovou. riaditeľkou múzea 
37781171 
2021453390 
Nie je platcom DPH 
štátna pokladnica 
SK73 8180 0000 0070 0051 9613, 7000519613/8180 
0 5 2 / 7 7 2 19 24 

sekretariat@muzeumpp.sk 

Wirus. spol. s r.o., 
Šrobárova 2668/13, 058 01 Poprad 
Danielom Lipárom, konateľom firmy 
36509043 
2022058643 
SK 2022058643 
Tatrabanka 
SK5811000000002621033162 
00421915976583 
wiruspp@gmail .com 

ČI. II. 
Predmet plnenia zmluvy 

2.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu: 
- dodať a nainštalovať plošný skener Ľpson skener WorkForce DS 5000ON. 

A3, N'ĽT - 1 ks. s odborným zaškolením obsluhy. 

2.2. Predávajúci sa zaväzuje, že dodá kupujúcemu predmet plnenia zmluvy v požadovanou 
počte a v požadovanej kvalite. 

ČI. III. 
v 

Cas plnenia zmluvy 

3.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet plnenia zmluvy do jeho sídla 
nninosknr dn 30 Q 7014 n tr> v nlnom rozsahu. 

mailto:sekretariat@muzeumpp.sk


ČI. IV, 
Cena plnenia zmluvy 

4.1. Cena za dodanie plošného skenera v rozsahu čl. II. tejto zmluvy j e stanovcna dohodou 
zmluvných strán, v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách. 

4.2. Cena dodávky obsahuje všetky oprávnene náklady, ktoré vznikli predávajúcemu 
v súvislosti s dodaním predmetu plnenia podľa Čl. II.. v dohodnutom čase plnenia podľa 
Čl. III. a miesta plnenia podľa Čl. VI. tejto zmluvy. 

4.3. Cena za dodanie predmetu plnenia v zmysle vyššie uvedeného zákona o cenách sa 
stanovuje: 

" cena bez DPI I 2 204,17 EUR 
20 % DPH 440,83 EUR 

cena s DPH 2 645,00 EUR 

Čl. V. 
Platobné podmienky 

5.1. Cenu predmetu zmluvy uhradí kupujúci po dodaní tovaru a po doručení faktúry . Lehota 
splatnosti faktúry je 14 dní od je j doručenia do sídla kupujúceho. Faktúru - daňový 
doklad doručí predávajúci až po dodaní tovaru kupujúcemu. 

Čl. VI. 
Miesto plnenia 

6.1. Predávajúci sa zaväzuje dodal' do sídla kupujúceho predmet obstarávania v plnom 
rozsahu a v požadovanej kvalite najneskôr do 30. 9. 2014. 

Čl. VII. 
Zá ručné podmienky 

7.1. Predávajúci preberá záruku za akosť záväzku, že dodaný predmet plnenia bude spôsobilý 
na predpokladané použitie. 

7.2. Záručná doba na dodaný predmet plnenia je 2 roky ( t . j. 24 mesiacov ) 

7.3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady predmetu plnenia, že počas záručnej doby má 
kupujúci právo a predávajúci povinnosť bezplatného odstránenia vady. 

Čl. VIII . 
Osta tne ustanovenia 

8.1. Predávajúci prehlasuje, že má oprávnenie na obchodovanie s vyššie uvedeným 
predmetom plnenia zmluvy. 

8.2. Predávajúci prehlasuje, že v uvedenej cene za dodanie predmetu plnenia sú zahrnuté 
všetky súvisiace náklady s realizáciou dodávky. 



8.3. Predávajúci zodpovedá za všetky prípadne škody na predmete plnenia a / do prechodu 
vlastníctva na kupujúceho. 

C!. IX. 
Zá vc reč n é u stan o v e n i a 

9.1. Kúpna zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po dve dostane každá 
zmluvná strana. 

9.2. Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchod neho zákonu i ka. 

9.3. ľáto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými 
stranami. 

9.4. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktorč 
budú platné, aj budú riadne potvrdene a podpísané oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán. 

9.5. Zmluvne strany prehlasujú, /.e si túto zmluvu pred podpísaním riadne precitali, že táto 
zmluva bola uzatvorená po vzájomnom prerokovaní podľa ich pravej a slobodnej vôle, 
určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a že 
zmluva je podpísaná oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

V Poprade dňa 9. 9. 2014 

ľ \7K\NSK£ MÚZEUM V POPKABĽ 
Víj joíkého 7/í/4 

kupujúci 


