Príloha č. 3 – Vzor kúpnej zmluvy

KÚPNA ZMLUVA
uzavretá podľa § 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
medzi
Odberateľ:
názov: Red Point s.r.o.
IČO: 46689303
DIČ: 2023543599
sídlo: Medze 519/16, 031 05 Liptovský Mikuláš
zastúpený: Ing. Juraj Lovás, konateľ
Dodávateľ:
názov:
IČO:
DIČ:
sídlo:
zapísaný:
zastúpený:

čl. 1 Predmet kúpy
Dodávateľ sa zaväzuje dodať odberateľovi Kamerovú techniku: Kamera A Slowmotion raw +
Kamera B a/alebo Aerial, letecké zábery a/alebo 360 virtual reality kamera set rámci projektu
s názvom: Red Point - coworking, produkčné a postprodukčné štúdio; Kód projektu v ITMS2014+:
302031G0213 v súlade s cenovou ponukou zo dňa xxxx a odberateľ sa zaväzuje túto Kamerovú
techniku: Kamera A Slowmotion raw + Kamera B a/alebo Aerial, letecké zábery a/alebo 360 virtual
reality kamera set od predávajúceho prevziať.
Dodávateľ prehlasuje, že predmet zmluvy spĺňa technickú špecifikáciu uvedenú v prílohe č. 1 výzvy
na predkladanie ponúk s názvom „Kamerová technika“, ktorá tvorí prílohu tejto kúpnej zmluvy,
v rámci ktorej predložil svoju cenovú ponuku, je v jeho výlučnom vlastníctve, že nie je ani nebol
predmetom podnikania ani ho nevyužíval v súvislosti s podnikaním alebo inou samostatnou
zárobkovou činnosťou.
čl. 2 Kúpna cena
Odberateľ sa zaväzuje za predmet kúpy zaplatiť xxx EUR bez DPH; xxx EUR s DPH.
Kúpnu cenu uhradí odberateľ faktúrou do 60 dní od doručenia tejto faktúry dodávateľom. Súčasťou
faktúry bude číslo súvisiaceho projektu v rámci ITMS2014+ a názov projektu, s ktorým objednávateľ
oboznámi dodávateľa po uzavretí zmluvy. Zmluvnú cenu uhradí objednávateľ dodávateľovi
bezhotovostným platobným stykom.

čl. 3 Termíny plnenia
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Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy uvedený v čl. 1 tejto zmluvy do 2 mesiacov odo dňa
nadobudnutia účinnosti zmluvy, pričom zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými
stranami a účinnosť deň po obdržaní oznámenia o schválení zákazky v rámci kontroly verejného
obstarávania riadiacim orgánom Integrovaného regionálneho operačného programu – Ministerstvom
kultúry SR, t. j. doručení správy z kontroly VO verejnému obstarávateľovi. O tomto termíne bude
objednávateľ informovať dodávateľa
čl. 4 Doklady nutné na prevzatie a užívanie tovaru
Predmet kúpy bude dodaný spolu s návodom na použitie, dodacím listom a preberacím protokolom,
kde odberateľ sa stáva vlastníkom celého predmetu zákazky pri dodaní tovaru, čo sa preukáže
dodacím listom, resp. preberacím protokolom.
čl. 5 Obaly a balenie
Predmet kúpy bude zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas
prepravy. Použité obaly sú určené na jednorazové použitie.

čl. 6 Zodpovednosť za vady tovaru
Zmluvné strany sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení,
ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady.
Prípadné nedostatky predmetu kúpy bude odberateľ reklamovať písomne u dodávateľa v lehote 3
mesiacov odo dňa prevzatia.
čl. 7 Ostatné ujednania
Dodávateľ prehlasuje, že oboznámil odberateľa s technickým stavom predmetu zmluvy a že žiadne
skryté vady, o ktorých musel vedieť kupujúcemu nezatajil a dodávateľ prehlasuje, že dodáva nový,
nepoužitý tovar
Odberateľ prehlasuje, že pozná technický stav predmetu zmluvy.
Prevzatím celého predmetu zákazky prostredníctvom dodacieho listu a preberacieho protokolu
nadobúda odberateľ vlastnícke právo k predmetu zmluvy podľa čl. 1.
čl. 8 Záverečné ustanovenia
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň po obdržaní
oznámenia o schválení zákazky v rámci kontroly verejného obstarávania riadiacim orgánom
Integrovaného regionálneho operačného programu – Ministerstvom kultúry SR, t.j. doručení správy z
kontroly VO verejnému obstarávateľovi. O tomto termíne bude objednávateľ informovať dodávateľa.
Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet zákazky so záručnou dobou 24 mesiacov.
Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon auditu/kontroly súvisiaceho s dodávaným tovarom, a to
oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
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Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: a) Ministerstvo kultúry SR a ním poverené
osoby, b) Útvar vnútorného auditu a nimi poverené osoby, c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad
vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce
orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, e) Splnomocnení zástupcovia Európskej
Komisie a Európskeho dvora audítorov, f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, g)
Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a
právnymi aktmi EÚ.
Zmluvu je možné zrušiť alebo zmeniť po vzájomnej dohode zmluvných strán v písomnej forme.
Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola dohodnutá
v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej vôle, určite, vážne a
zrozumiteľne.
Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach. Každá zmluvná strana dostane dve
vyhotovenia.

V Liptovskom Mikuláši, dňa .........................

…………………………………
Ing. Juraj Lovás

V ............................., dňa.........................

………………………………….
xxxxxxxxxxx

Príloha č. 3 – Vzor kúpnej zmluvy

Príloha č. 1 – technická špecifikácia predmetu zákazky
Kamerová technika
Minimálne požadované parametre

Časť A Kamera A
Slowmotion
raw +
Kamera B

Časť B Aerial,
letecké
zábery
Časť C - 360
virtual reality
kamera set

Kamera A Slowmotion raw obsahuje nasledovné časti: 1x kamera vrátane
príslušenstva (1x Kamera: Telo kamery 120fps v 4,6K, 150fps v 4K, 300fps v 1080p,
snímač veľkosti super 35mm, RAW formát, vrátane modulu s konektormi
(zvuk/obraz); Príslušenstvo: 1x Modul na pripojenie batérie; 1x Dotykový 4K
monitor 7"; 1x Balenie 2 batérií - 2 V-mount batérií (185Wh) + nabíjačka na 2 batérie;
1x Modul pre zápis na SSD pamäťové médiá; 1x Ramenná opierka - rukoväť; 1x
Náradie na zostavenie kamery; 1x Pracovná podložka; 1x Kompatibilné pamäťové
médiá C-Fast 1024 GB, rýchlosť 525 MB/s);

Technická
špecifikácia

Technická
špecifikácia

Technická
špecifikácia

1x redukcia na objektívy: 1x Z bajonetu L-mount (kamera) na bajonet EF (objektívy);
1x Sada objektívov s bajonetom EF: 1x 70-200mm f/2.8L IS II USM;
1x 20mm a 1x 35mm možné aj ako 2 v 1 rozsahu Cine 18-35 T2; 1x 50mm f/1.4;
1x video statív: 1x hlava Profesionálna fluidná, pre kamery do 13kg; 1x nohy Nosnosť 25kg, pologuľa na pripevnenie a vyváženie hlavy; 1x púzdro - vhodný rozmer
na dodaný statív.
Kamera B obsahuje nasledovné časti: 1x Kamera/fotoaparát: 1x Telo fotoaparátu,
6K/24fps, 4K/60fps, Dual native ISO 51200/204800, obrazová stabilizácia; 1x Objektív
35mm f1.4 ART, bajonet L-mount; 1x Vodotesné púzdro - Vhodné na dodaný typ
kamery a objektívu; 1x Stabilizátor - gimbal do ruky - Kamerový stabilizátor s
bočným ostrením, do 3,6 kg.
Aerial, letecké zábery obsahuje nasledovné časti: 1x dron vrátane príslušenstva: 1x
Dron - dĺžka letu 27min., rýchlosť 108km/h, inteligentné režimy letu, FPV kamera, so
stabilizátorom a kamerou s rozlíšením 6K/30fps formát RAW, 24MP fotografie, s
objektívom 35mm F2.8; 1x Pamäťové médium 240GB; 1x Batérie; 1x Ovládač;
1x Sada bezdrôtového bočného ostrenia – ostrenie, motory, rukoväte;
1x Zariadenie na prenos obrazu na vzdialenosť 120m, HDMI rozhranie + možnosť
náhľadu na iOS a android zariadeniach.
360 virtual reality kamera set obsahuje nasledovné časti: 1x 360 VR kamera - 5,6K
rozlíšenie, odolná a vodotesná; 1x VR goggles - Headset – „okuliare“.

