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Projekt: Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých, akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich 
modernizácie 

kódpodprojektu : 11110200079 

Kúpna zmluva 
uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 

Zmluvné strany 

1. Predávajúci: ZERO BB s.r.o. . Bakossova 56, 974 01 Banská Bystrica 
zastúpený: Ing Marián Múka. konateľ 
IČO ': 36638498 
DIČ : 2022012696 
DIČ DPH: SK 2022012696 
bankové spojenie: Tatra banka a.s. 
účet: 2622098400/1100 
právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri 

Okresného súdu Banskej Bystrici, oddiel SrO. vložka č. 10506/S 

2. Kupujúci: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9. 975 58 Banská Bystrica 
zastúpený : PhDr. Oľga Lauková. riaditeľka 
IČO ' : 35987006 
DIČ :2021433172 
DIČ DPH : neplatca 
bankové spojenie: Štátna pokladnica 
účet :7000276447/8180 
právna forma : štátna príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Ministerstva kultúry SR 

ČI. I. 

Predmet zmluvy 

1.1/ Predávajúci sa zaväzuje v rámci projektu : Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých, 
akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich modernizácie dodať kupujúcemu 15 ks DVD 
napaľovačiek typ DVDRW Samsung externá 224Q 16x16x22x22. čierna, Light Scribe. 

12.1 Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za dodaný tovar kúpnu cenu podľa či. II. tejto zmluvy. 

II . 

Cena 

Kúpna cena v súlade s cenovou ponukou predávajúceho z 12. 9. 2008 za 1 ks DVD 
napaľovačky predstavuje 1680 .- Sk + 19% DPH. 
Cena za celú dodávku 15 ks napaľovačiek predstavuje 29 988,- Sk vrátane 1 9 % DPH. 

(slovom dvadsaťdeväťtisícdeväťstoosemdesiatosem korún slovenských). 
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Projekt: Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých, akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich 
modernizácie 

kódpodprojektu: 11110200079 

III. 
Platobné podmienky 

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu dohodnutú cenu, po prebratí tovaru a to v lehote 
do 14 dní od doručenia faktúry predávajúceho vystavenej v 4 rovnopisoch. 

IV. 
Čas a miesto plnenia 

Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar, ktorý je predmetom zmluvy do 5 dní od podpísania 
zmluvy. Miestom dodania tovaru je ŠVK v Banskej Bystrici, Lazovná č.9. 

V. 
Záručné lehoty. 

Predávajúci v zmysle ust. § 429 Obchodného zákonníka poskytuje na dodaný tovar 24 mesačnú 
záruku. Záručná lehota začína plynúť prvým dňom po odovzdaní a prevzatí tovaru. 

VI. 
Záruka za vady. 

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predmet dodávky v čase jeho odovzdania kupujúcemu. 

Ak bude dodaním vadného predmetu plnenia porušená táto zmluva podstatným spôsobom, môže 
kupujúci od zmluvy odstúpiť. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu vady predmetu dodávky 
bez zbytočného odkladu po tom, ako ich zistí. 

VII 
Záverečné ustanovenia 

Túto zmluvu možno meniť len obojstranným písomným prejavom zmluvných strán a nadobúda 
platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. 

Táto zmluva je vyhotovená v 6 vyhotoveniach, z ktorých kupujúci dostane 4 a predávajúci dostane dve 
vyhotovenia. 

V Banskej Bvstrici dňa 16.9.2008 

kupujúci 


