
KÚPNA ZMLUVA Č. 1/2022 
uzavretá podl'a ust. § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom 
znení a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva") medzi týmito zmluvnými 
stranami: 

Sídlo: 
IČO : 
IČ DPH: 
Zápis: 
Konajúca: 

Alza.cz a. s. 
Jankovcova 1522/53, Praha 7 - Holešovice 
27082440 
CZ27082440 
Obchodnom rejstríku u Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka 8573 
František Nadymáček na základe poverenia zamestnanca 

(ďalej len ako „Predávajúci") 

Sídlo: 
IČO : 
DIČ: 

Konajúca: 

HOWKs.r.o. 
Strojárenska 3, 040 01 Košice 
47195851 
2023791781 
Ing. Peter Uhrin 

( ďalej len ako „Kupujúci") 

a 

(Predávajúci a Kupujúci ďalej jednotlivo ako „Zmluvná strana" a spoločne ako „Zmluvné 
strany") 

Zmluvné strany súhlasne prehlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že sú oprávnení a k 
právnym úkonom spósobilí a uzatvárajú túto Zmluvu s nasledovným obsahom: 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1. Kupujúci v rámci plnenia svojich úloh, obstaráva tovary postupom stanoveným zákonom č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov ( ďalej len „ZVO").

2. Východiskom pre uzavretie tejto Zmluvy je Výzva na predloženie cenovej ponuky podl'a §
117 Zákona o verejnom obstarávaní a predávajúcim ako úspešným uchádzačom vo
verejnom obstarávaní nasledovne:

3. Predmet zákazky Počítačová vybavenie s príslušenstvom
4. Zákazka sa týka projektu: "Technologický rozvoj a zvýšenie konkurencieschopnosti v oblasti

audiovizuálnych služieb" (Kód projektu v ITMS2014+ 302031H841, ktorý je financovaný z
Operačného programu: "Integrovaný regionálny operačný program", spolufinancovaný
fondom: "Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)".

PREDMET ZMLUVY 

5. Predmetom tejto Zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k Počítačovému vybaveni u
s príslušenstvom bližšie špecifikovanému v bode 6. tejto Zmluvy z Predávajúceho na
Kupujúceho.

6. Predmetom kúpy je Počítačové vybavenie s príslušenstvom







Ladislava Juhászová

Ladislava Juhászová





PREBERACÍPROTOKOL 
Príloha č. 1 ku Kúpnej zmluve č .. 

Alza.cz a. s. 

a 

HOWKs.r.o. 

1/2022 zodňa uzatvorenej medzi 

Kupujúci svojim podpisom potvrdzuje, že nižšie uvedeného dňa prebral od predávajúceho a predávajúci 

svojim podpisom potvrdzuje, že nižšie uvedeného dňa odovzdal kupujúcemu Predmet kúpy: 

Názov výdavku MJ Počet MJ 

Wacom Stand Cintiq Pro 13/16 (alebo ekvivalent) ks 1,00 

OMEN 30L GT13-0039nc, čierny (alebo ekvivalent) ks 3,00 

V Prahe, dňa ......................................................... . V Košiciach, dňa ........................................................ .. 

Predávajúci: 

Alza.cz s. r. o. 

František Nadymáček 

T2B Teamleader 

Kupujúci: 

HOWKs.r.o. 
Peter Uhrin 


