
Kúpna zmluva č. 031/2012/V 

uzatvorená v zmysle ustanovení § 269 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

Zmluva na aktualizáciu antivírusového softvéru. 

Objednávateľ: 
Obvodný úrad Svidník 
Sídlo: 
Štatutárny orgán: 
IČO: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

Sov. hrdinov 102, 089 01 Svidník 
MVDr. Bohumil Kačmár - prednosta 
42077672 
Štátna pokladnica 
7000299032/8180 

Dodávateľ: 
LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 
Sídlo: Gavlovičova 9, 040 17 Košice 
Štatutárny orgán: Ing. Marek Grega - konateľ spoločnosti 
IČO: 00692069 
DIČ: 2020482871 
IČDPH: SK2020482871 
Bankové spojenie: ČSOB Košice 
Číslo účtu: 13312273/7500 
Registračný súd: Okresný súd Košice I., oddiel: Sro, vložka č. 117/V 

ČI. I 
Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je: 
1.1 Zakúpenie podpory (prístupu k aktualizáciám prostredníctvom Internetu) pre licencie 

antivírusového programu Eset Smart Security Business Edition. 
1.2 Zakúpenie podpory (prístupu k aktualizáciám prostredníctvom Internetu) pre licencie 

antivírusového programu McAfee Active VirusScan. 

Cl. II 
Termín a miesto plnenia 

2.1 Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar uvedený v článku I tejto zmluvy do 2 týždňov 
odo dňa podpisu zmluvy. 

2.2 Miestom dodania tovaru, ktorý je predmetom zmluvy, bude sídlo objednávateľa. 



2.3 Poskytovanie podpory softvéru vyplývajúce z tejto zmluvy je dohodnuté na dobu 2 rokov 
s tým, že zmluvné strany si môžu v lehote najneskôr 30 dní pred skončením zmluvného 
obdobia dohodnúť predĺženie zmluvného obdobia. 

ČI. III 
Cena za predmet plnenia 

3.1 Cena za predmet plnenia uvedená v Tabuľke č.l je stanovená dohodou zmluvných strán 
v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF 
SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

Tabuľkač. 1 

Položka Počet lie. 

Jednotková cena 
(EUR) 

Cena spolu 
(EUR) Položka Počet lie. 

bez DPH vrátane 
DPH bez DPH vrátane 

DPH 
Aktualizácia programu Eset Smart 
Security Buss. Edit, na dobu 2 rokov 
odo dňa ukončenia platnosti 
predchádzajúcej podpory 

30 15,50 18,60 465,00 558,00 

Aktualizácia programu McAfee 
Active VirusScan na dobu 2 rokov 
odo dňa ukončenia platnosti 
predchádzajúcej podpory 

1 15,60 18,72 15,60 18,72 

Spolu: 576,72 

3.2 Objednávateľ neposkytne preddavky. 
3.3 Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny cien pri zmene cien alebo licenčnej politiky 

výrobcu v priebehu realizácie dodávky tovaru. 
3.4 Dodávateľ nemá právo požadovať zvýšenie ceny podľa článku III bez súhlasu 

objednávateľa. 

ČI. IV 
Fakturácia 

4.1 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu dodávky podľa čl. III tejto zmluvy na základe 
daňového dokladu, spĺňajúceho náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o 
dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vystaveného dodávateľom 
v nasledujúci deň po podpise tejto zmluvy. 

4.2 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 
4.3 Platby za podporu produktov podľa článku II bod 2.3 budú zrealizované na základe 

samostatných faktúr, ktoré spĺňajú náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222 / 2004 Z. z. 
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vždy po uplynutí doby platnosti 
predchádzajúcej podpory. 

4.4 Dodávateľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu z omeškania za oneskorenie termínu 
dodávky podľa článku II, bod 2.1 vo výške 0,05% z ceny predmetu zmluvy za každý aj 
začatý deň omeškania. 



4.5. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, uhradí tento dodávateľovi úrok 
z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania. 

4.6. Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky z omeškania uhradí povinná strana oprávnenej strane 
do 30 dní odo dňa ich písomného uplatnenia. 

ČI. V 
Licenčné ustanovenia 

5.1 Objednávateľ sa zaväzuje dodržiavať autorské práva a licenčné podmienky špecifikované 
výrobcom softvéru. 

5.2 V prípade neobnovenia podpory po uplynutí jej platnosti, môže objednávateľ program 
(vrátane vírusových databáz) používať len vo verzii, ktorá časovo spadá do obdobia 
platnosti podpory. 

ČI. VI 
Dodávka plnenia 

6.1 Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi tovar uvedený v článku I tejto zmluvy bez 
vád v dojednanom čase a previesť na neho užívacie právo v súlade s touto zmluvou. 

6.2 Objednávateľ sa zaväzuje tovar, uvedený v článku I tejto zmluvy prevziať a zaplatiť 
dohodnutú cenu. 

6.3 Užívacie práva k predmetu zmluvy vznikajú objednávateľovi dňom úhrady dohodnutej 
kúpnej ceny dodávateľovi podľa článku III tejto zmluvy. 

6.4 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak dodávateľ nedodá tovar podľa článku I 
ani po 30 dňovom omeškaní. 

ČI. VII 
Záručné podmienky 

7.1 Záručná doba v trvaní 24 mesiacov sa vzťahuje na fyzickú čitateľnosť inštalačných médií 
(ak sú súčasťou dodávky) a na bezchybnosť dodaných licencií. 

7.2 Záručná doba začína plynúť dňom dodania tovaru objednávateľovi, uvedenom v dodacom 
liste. Okamihom odstránenia ochranných prostriedkov alebo nainštalovania softvérových 
komponentov sa objednávateľ stáva oprávneným užívateľom softvérového produktu 
a akceptuje licenčné osvedčenie výrobcu softvéru. 

7.3 Záruka sa nevzťahuje na médiá, ktoré boli poškodené zlým archivovaním alebo 
nesprávnym použitím a na závady vzniknuté z dôvodu nesprávneho prevádzkovania 
a užívania (napr. poruchou technického vybavenia). 

7.4 Objednávateľ je povinný vady oznámiť dodávateľovi bez zbytočného odkladu po ich 
zistení na číslo 055/ 727 17 17 alebo faxom na číslo 055/ 728 85 55. 

7.5 Dodávateľ je povinný vzniknuté vady odstrániť bez zbytočného odkladu po ich ohlásení, 
najneskôr do 2 týždňov od ohlásenia. V prípade nedodržania tejto lehoty je dodávateľ 
zodpovedný za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi porušením povinnosti dodávateľa 
odstrániť vady predmetu zmluvy. 

7.6 Plynutie záručnej doby sa preruší okamihom zistenia vád predmetu zmluvy a po ich 
odstránení dodávateľom, začína plynúť nová záručná doba. 



ČI. VIII 
Doba trvania zmluvy a právo odstúpenia od zmluvy 

8.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, v súlade s čl. II, bod 2.3. 
8.2 Každá zo zmluvných strán môže túto zmluvu vypovedať na základe písomnej výpovede 

doručenej druhej zmluvnej strane aj bez udania dôvodu. 
8.3 Výpovedná lehota je dva mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po 

doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 
8.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády 
Slovenskej republiky. 

9.1 Zmluva môže byť zmenená a doplňovaná len so súhlasom obidvoch zmluvných strán 
formou číslovaných písomných dodatkov, ktoré budú po podpise oboch zmluvných strán 
jej neoddeliteľnou súčasťou. 

9.2 Obidve zmluvné strany sa zaväzujú považovať túto zmluvu a všetky dojednania znej 
vyplývajúce za dôverné a budú ich chrániť pred zneužitím tretími osobami okrem údajov, 
ktoré sú povinní poskytovať podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poskytovanie údajov je 
podmienené prerokovaním s druhou zmluvnou stranou. 

9.3 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany 
riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. 

9.4 Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka 
a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ustanoveniami zákona č. 618/2003 
Z. z. o autorskom práve v znení neskorších predpisov. 

9.5 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými 
stranami. 

9.6 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ aj dodávateľ 
obdržia po dve vyhotovenia. 

Čl. IX 
Ostatné ustanovenia 

vo Svidníku, v Košiciach, 12.3.2012 

Objednávateľ: Dodávateľ: 

MVDr. Bohumil Kačmár 
prednosta 

Ing. Marek Grega 
konateľ spoločnosti 


