Kúpna zmluva uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

ČL.I
Zmluvné strany:
Predávajúci:

Nové technológie a služby s.r.o.
Cesta pod Hradovou 13/A, 040 01 Košice
IČO: 36170771
IC DIČ: SK 2020056280
zástupca: RNDr. Ľubomír Palušek - konateľ
bankové spojenie: Tatra Banka č.ú.:262 9111 647/1100
kontaktná osoba: RNDr. Ľubomír Palušek - konateľ
telefónne číslo: +421-55-63 230 19
číslo faxu: +421-55-63 241 64

Kupujúci:

Úrad priemyselného vlastníctva SR
ul. Jána Švermu 43, 974 04 Banská Bystrica
IČO: 30810787
DIČ: 2021105724
Zastúpená: Ing. Darina Kyliánová - predsedníčka
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č.ú.:7000060734/8180

ČL.II
Predmet zmluvy
2.1
Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predĺženie mainíenance licencií IBM uvedených v CL. V na
obdobie od 01.08.2006 do 31.07.2007 a na požiadanie kupujúceho poskytnúť potrebnú podporu. Podporou sa
rozumie najmä: inštalácia, servis, pomoc pri odstraňovaní porúch, zaškolenie a pod.

ČL.III
Kúpna cena
3.1
Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy za celkovú cenu 6 299 ,- EUR bez DPH (slovom
šesťtisícdvestodeväťdesiatdeväť), sadzba DPH 19 %, výška DPH 1196,81 EUR, v sume celkom 7495, 8 EUR
s DPH (slovom sedemtisícštyristodeväťdesiatpäť EUR) a kupujúci sa túto cenu zaväzuje predávajúcemu zaplatiť.
Pri vystavení daňového dokladu bude použitý kurz SK Tatrabanka devíza predaj.
3.2
Ak vplyvom iných skutočností (najmä zmena colných, devízových alebo daňových predpisov, inflácia,
zavedenia nových technológií majúci vplyv na vlastnosti predmetu zmluvy, a pod.) bude ovplyvnená dohodnutá
kúpna cena, môžu sa zmluvné strany dohodnúť na úprave kúpnej ceny.
3.3
V prípade, ak predávajúci na trhu s výpočtovou technikou zníži cenu predmetu zmluvy, zaväzuje sa
kupujúceho na túto skutočnosť upozorniť a odpredať predmet zmluvy za takto zníženú cenu.
ČL.IV
Platobné podmienky
4.1
Kupujúci uhradí predávajúcemu hodnotu dodávky tovaru na základe vystavenej faktúry a po prevzatí
kompletného predmetu plnenia. Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu. Splatnosť faktúry je 30 dní od
dátumu jej doručenia.

ČL.V
Množstvo dodaného tovaru

ČL.VI
Dodacie podmienky
6.1
Miestom dodania je sídlo a pobočky kupujúceho.
6.2
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy sa uskutoční písomnou formou, odsúhlasením zodpovedným
zamestnancom kupujúceho a predávajúceho.
6.3
Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy v termíne do 21 pracovných dní od doručenia
objednávky, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
6.4
Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť dodávku predmetu zmluvy na svoje náklady.

ČL.VII
Osobitné dojednania
7.1
Právne vzťahy neupravené v tejto zmluve sa správajú príslušnými ustanoveniami Obchodného
a Občianskeho zákonníka.
7.2
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade právnych sporov z tejto zmluvy, alebo v súvislosti s touto
zmluvou je na konanie mieste príslušný súd v sídle kupujúceho.

ČL.VIII
Záverečné ustanovenia
8.1
Zmluvu možno meniť a doplniť len písomnými dodatkami so súhlasom oboch zmluvných strán.
8.2
Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zúčastnených strán obdrží dva
rovnopisy.
8.3
Zmluva sa stáva platnou a účinnou dňom jej podpísania zmluvnými stranami.
8.4
Zmluvné strany si zmluvy prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju slobodne a vážne
podpísali.

