
   

 

Kúpna zmluva 
uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

v znení neskorších predpisov  
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 

Predávajúci :   MIVASOFT, spol.s r.o. 
    M.R. Štefánika 67/14, 927 01 Šaľa 
    IČO: 36289906 
     DIČ: 2022159667 

Bankové spojenie: ČSOB 
    Č. ú: 4003377741/7500 
    Tel./fax::031/7801913, 031/7801912    

E-mail: miro@mivasoft.sk 
Za technickú stránku veci zodpovedá: Ing. Miroslav Vančo 
 
 
Kupujúci:   
Názov :    Základná škola Radoľa 326 
                                     Sídlo : Pod Mokrým 326, 023 36 Radoľa 
                                     zastúpená : Mgr. Vladimír Hromádka, riaditeľ  
                                    IČO :  37812777 
                                      DIČ :  2021671817 
                                   
uzatvárajú túto zmluvu s nasledovným znením : 

 
 

Čl. II 
2.1.     Predmetom zmluvy je  dodávka tovaru -  elektronické prístroje a zariadenia projektu 
spolufinancovaného z  finančných prostriedkov z európskych fondov v rámci Operačného programu 
Vzdelávanie, Prioritná os 1: Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú. Predmet dodávky je 
nasledovný: 
  
P.č. Názov zariadenia/prístroja  Počet 

kusov 
Špecifikácia  

1.  Mini laboratórium na fyziku 5 multifunkčný merací panel 

(interfejs) s vlastným 

mikroriadením a Flash 

pamäťou, ktorý dokáže 

obslúžiť6 senzorov súčasne s 

frekvenciou meraní 100 za 

sekundu 



   

2.  adaptér na pripojenie senzorov 5 minimálne 12 V s meracím 

panelom 

3.  Diferanc. senzor napätia 5 senzor napätia 10..10 V 

4.  Senzor sily 4 dvojrozsahový 5-50 N 

5.  Senzor prúdu 5 diferenčný senzor 500 mA 

6.  UZV senzor vzdialenosti 5 ultrazvukový 

7.  Navigačný prístroj 2 Ručné GPS navigácie GPS aj 

Glonass, mapový, farebný 

displej, 1.7GB, microSD, USB, 

ANT +, kompas, barometrický 

výškomer, aplikácie slnko a 

mesiac, pre 2x AA batérie, 

základná mapa sveta, Topo 

Slovak - doživotná aktualizácia 

 

 

 

 
2.2. Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho dodať tovar tvoriaci predmet zmluvy a záväzok  

kupujúceho  zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za jeho dodanie  za podmienok uvedených    
V tejto zmluve. 

 
Čl. III 

Miesto a termín dodania tovaru 
3.1. Miesto dodania: Základná škola Radoľa 326, Pod Mokrým 326, 023 36 Radoľa. 
3.2.  Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30. 04. 2013 (termín dodania všetkých prístrojov a 

zariadení.) 
 

Čl. IV 
Kúpna cena a platobné podmienky 

4.1.  Cena za tovar podľa článku II. tejto zmluvy je dohodnutá: 5025,00 € bez DPH a teda 
6030,00 eur s DPH a skladá sa z častí uvedených v 4.3. 

4.2. K úprave ceny dohodnutej v bode 4.1. nemôže dôjsť, táto cena je konečná. 
4.3. Predávajúci zaplatí kúpnu cenu podľa bodu 4.1. na základe faktúry predávajúceho, pričom 

predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru až po dodaní všetkých prístrojov a zariadení 
kupujúcemu. 

 
 



   

P.č. Názov 
zariadenia/prístroja  

Počet 
kusov  

Jednotko
vá cena 
bez DPH 

Jednotkov
á cena s 
DPH 

Cena 
celkom 
bez DPH 

Cena 
celkom s 
DPH 

1. Mini laboratórium na 
fyziku 

5 370,83 € 445,00 € 1854,17 € 2225,00€ 

2. adaptér na 

pripojenie 

senzorov 

5 26,67 € 32,00 € 133,33 € 160 € 

3. Diferanc. senzor 

napätia 

5 84,17 € 101,00 € 420,83 € 505,00 € 

4. Senzor sily 4 291,67 € 350,00 € 1166,67 € 1400,0 € 

5. Senzor prúdu 5 100,00 € 120,00 € 500,00 € 600,00 € 

6. UZV senzor 
vzdialenosti 

5 100,00 € 120,00 € 500,00 € 600,00 € 

7. Navigačný prístroj 2 225,00 € 270,00 € 450,00 € 540,00 € 

8. Spolu: xxx xxx xxx 5025,00 € 6030,00 € 

 
4.4. Faktúra bude obsahovať všetky náležitostí účtovného dokladu.   
4.5. Minimálna lehota splatnosti faktúry bude 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.  
4.6. Minimálna lehota splatnosti faktúr bude 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.  

Poskytovateľ vystaví faktúru až po kompletnom dodaní tovaru.  
 

Čl. V 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

5.1.  Predávajúci je povinný dodať tovar podľa ustanovení tejto zmluvy. 
5.2. Predávajúci je povinný kupujúceho  informovať o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa 

predmetu zmluvy. 
5.3.  V prípade nedodržania zmluvných podmienok predávajúci zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 

30 eur za každý deň z omeškania s dodávkou  tovaru v množstve a akosti stanovenej touto 
zmluvou. 

5.4. Predávajúci je  povinný strpieť výkon kontroly (auditu) overovania súvisiaceho s dodávaným 
 tvarom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku, číslo zmluvy 096/2012/1.1/OPV, uzatvorenej medzi Agentúrou MŠVVaŠ SR pre 
štrukturálne fondy EÚ a Kupujúcim 

 
 
 
 
 
 



   

 
Čl. VI. 

Záverečné ustanovenia 
6.1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia všeobecnými záväznými právnymi predpismi. 
6.2. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oboma 

zmluvnými stranami. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach, dve vyhotovenia pre 
objednávateľa a dve vyhotovenia pre poskytovateľa. 

6.3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

6.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, s podmienkami súhlasia a na znak 
súhlasu ju podpisujú. 

 
 

 
V Radoli, ............................     V ......................., ......................... 
 
Za Kupujúceho:          Za Predávajúceho: 
 
 
 
..............................................                                         …………………………………                                         
 
     
          


