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KÚPNA  ZMLUVA 
 
        (§ 409 a nasl. Obchodného zákonníka) 

 
 

 
ČČČlll...   III   

Zmluvné strany 

 
 

Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 
Sídlo: Tatranská Lomnica 18, 059 60 Vysoké Tatry 

 
zastúpená: RNDr. Aleš Kučera, CSc. 

riaditeľ 
 

IČO: 00 166 529 
DIČ: 2021212512 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu:  

Právna forma: register organizácií Štatistického úradu 
Kontaktná osoba: Doc. RNDR. Ján Svoreň, DrSc. 

 

(ďalej len Objednávateľ) 
 

 
a 

 
 

EASTNET, s. r. o. 
Sídlo: Dolné Rudiny 1, 010 01  Ţilina 

 
zastúpená: Romanom Dandom 

      konateľ 
      

IČO:    36 385 492 
IČ DPH:   SK2020103404 

Bankové spojenie: Tatrabanka  

    Číslo účtu:      
Právna forma: Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Ţilina. 

Oddiel: S.r.o. Vloţka:11588/L  
(ďalej len Dodávateľ) 
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ČČČlll...   IIIIII   

Predmet zmluvy 
 

1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi tovar a s ním súvisiace 

sluţby, ktorého mnoţstvo, druh a cena sú špecifikované v prílohe 
č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

 
2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť dodávateľovi potrebnú 

súčinnosť pri realizácií predmetu plnenia, prevziať predmet plnenia v 
dohodnutých termínoch a častiach a zaplatiť dohodnutú cenu 

stanoveným spôsobom. 
 

3. Vlastnícke právo k tovaru prechádza z dodávateľa na objednávateľa 
aţ po zaplatení všetkých častí kúpnej ceny podľa článku III. 

 
 

 
ČČČlll...   IIIIIIIII   

Cena tovaru a platobné podmienky 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, ţe kúpna cena tovaru podľa  čl. II. tejto 

zmluvy je:  
3 960,00 EUR vrátane DPH 

(slovom: tritisícdeväťstošesťdesiat eur vrátane DPH) 

 
Kúpnu cenu tovaru zaplatí objednávateľ na základe faktúry vystavenej 

dodávateľom, na účet dodávateľa,                najneskôr do 90 dní odo 

dňa vystavenia faktúry dodávateľom.  
 

 
   

ČČČlll...   IIIVVV   

Termín plnenia 

 
1. Dodávka tovaru a sluţieb podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy bude 

realizovaná takto:  
a) dodávka tovaru podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č.1 bude 

realizovaná jednorázovo najneskôr do 3 mesiacov odo dňa 
podpísania tejto zmluvy, a v zmysle harmonogramu po 

predchádzajúcom vzájomnom odsúhlasení presného termínu 
oboma zmluvnými stranami. 

 

2. Dodávateľ je povinný uhradiť penále v prípade nedodrţania 
zmluvných termínov vo výške 0,05% z ceny tovaru za kaţdý aj 

započatý deň omeškania. 
 

3. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry podľa 
podmienok dohodnutých v článku III. tejto zmluvy je objednávateľ 
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povinný uhradiť penále vo výške 0,05% z celej ceny tovaru za kaţdý 

aj započatý deň omeškania. 
 

4. V prípade zásahu vyššej moci do vykonávania dodania tovaru, pokiaľ 

nebude Dodávateľ v omeškaní s plnením, zmluvné strany upravia 
úmerne k uvedenej skutočnosti termín dodania tovaru. 

   

   

ČČČlll...   VVV   

Dodacie podmienky 

 
1. Dodávateľ dodá tovar Objednávateľovi podľa čl. II tejto zmluvy v 

termíne podľa čl. IV tejto zmluvy, na adresu Astronomický ústav 
Slovenskej akadémie vied, Tatranská Lomnica 18, 059 60 Vysoké 

Tatry. 
 

2. Objednávateľ zvolá a začne preberacie konanie do 3 dní od 
písomného oznámenia dodávateľa (postačuje mailové oznámenie) ţe 

tovar, resp. jeho dohodnutá časť je pripravená k odovzdaniu. 

Odovzdanie a prevzatie predmetu plnenia potvrdia zmluvné strany v 
protokole. Odovzdaním sa rozumie dodávka tovaru a odovzdanie 

technickej dokumentácie ku tovaru. Protokol nadobúda platnosť po 
podpísaní poverenou osobou objednávateľa. 

 
3. Ak by objednávateľ neumoţnil v lehote piatich dní od písomného 

oznámenia vykonať prebratie a odovzdanie podľa bodu 2 tohto 
článku alebo by objednávateľ nepodpísal Protokol o odovzdaní a 

prebratí, povaţuje sa predmet Zmluvy za prevzatý. 
 

4. Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania 
súvisiaceho s dodávanými tovarmi kedykoľvek počas platnosti a 

účinnosti zmluvy č. 042/2009/2.1/OPVaV (ITMS kód: 
26220120029), a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä 

poskytovateľ a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, 

príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi 
poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi 

poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie 
a Európskeho dvora auditórov, osoby prizvané orgánmy, ktoré sú 

uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

 
   

ČČČlll...   VVVIII   

Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu Zmluvy oprávnenými 

zástupcami zmluvných strán, pričom zmluva nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 
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2. Táto Zmluva môţe byť doplnená či menená len písomnými 
dodatkami, ktoré musia byť podpísané oprávnenými zástupcami 

oboch strán. 

 
3. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č.546/2010 

Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony. 
 

4. Vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa riadia podľa § 409 a 
nasl. ako i všeobecnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

 
5. Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, Dodávateľ obdrţí 2 

exempláre a Objednávateľ 2 exempláre. 
 

6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú: 
a. príloha č. 1 - špecifikácia tovaru vrátane cenovej kalkulácie 

a harmonogramu realizácie 

 
7. Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, ţe sú oprávnení zmluvu 

podpísať, jej textu po prečítaní rozumejú a súhlasia s ním, zmluvu 
uzatvárajú váţne, z pravej a slobodnej vôle. Na dôkaz toho pripájajú 

svoje podpisy. 
 

 
 

Dňa …………………..     Dňa ………………….. 
 

 
 

   ……………………………………    …………………………………….. 
          

RNDr. Aleš Kučera, CSc.          Roman Danda 

             riaditeľ                 konateľ 
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Príloha č. 1 

 
 

 

Špecifikácia tovaru  
 
 

1ks  Riadiaci počítač A, Intel® Server System SR2600URLX 

pozostáva: 
  1 x Intel® Server System SR2600URLX(Urbanna- 2U) 

   1 x Quad-Core Intel® Xeon™ E5620- 2.4GHz/5.86 GT/sec/12MB/bez chladica 

   2 x DDR 3 ...4GB .......1333MHz ..ECC DIMM CL9, Dual Rank......Kingston 

   1 x Intel® INTEL Full extending Rail Kit for 1500/2500 chassis 

   1 x SONY NEC OPTIARC AD-7700S-01,DVDRW, slim, SATA, čiern 

   2 x Seagate SV35 Series 1TB 7200RPM 32MB SATA III 6Gbit/s NCQ 

 
 

1ks  Riadiaci počítač B, Quad Core Intel Xeon server pozostáva: 
   1 x Quad-Core Intel® Xeon™ E5620- 2.4GHz/5.86 GT/sec/12MB/bez chladica 

   2 x DDR 3 ...4GB .......1333MHz ..ECC DIMM CL9, Dual Rank......Kingston 

   2 x Seagate SV35 Series 1TB 7200RPM 32MB SATA III 6Gbit/s NCQ 

   1 x Intel® S5520SCR(Shady Cove) workstation board , SATA/SAS 

   1 x Intel® SC5650BRP (Pilot Point T BRP) chassis 600Wredundant 1+N PSU 

   1 x OEM Windows 7 Pro 64-bit Slovak - 1PACK 

   1 x ASUS EAH5450 SILENT/DI/1GD3(LP), 1GB/64-bit, DDR3, DVI, VGA, HDMI 

   1 x Intel® cooler till 130W 

   1 x SAMSUNG S223C (22x) . DVD-RW+/-, RAM, DL, SATA, bulk, čierna 

   1 x OEM Logitech® Deluxe 250 Keyboard USB Black, Slovakian Layout 

   1 x OEM Logitech® USB Mouse RX250 Optical Black USB-PS/2 

 

 
Cenová kalkulácia  

 

 
názov Počet MJ 

 
cena za MJ  
bez DPH 

cena spolu  
bez DPH DPH 

cena spolu  
s DPH 

1.1.5.1  
Riadiaci počítač 

(ITMS 

26220120029) 

2 

 

ks 

 

1 650,00 EUR 

 

3 300,00 EUR 

 

660,00 EUR 

 

3 960,00 EUR 

 

 

 
Harmonogram 

 

 

Predmet  obstarania 
 

max. doba dodania 
 

1.1.5.1  
Riadiaci počítač 

(ITMS 26220120029) 

Do 3 mesiacov  
od podpisu zmluvy 

 
 


