
 

 

Kúpna zmluva 1/2014 

 

 

Kúpna zmluva č. 1/2014 

uzavretá v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a § 45 zákona 

25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

 

 

medzi zmluvnými stranami : 

 

Kupujúci : 

Názov :    Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 

Sídlo :    Teplická 7, Bratislava, 831 02 

Zastúpená :   PhDr. Jolana Laznibatová CSc., riaditeľka 

IČO :    317 87 088       

Bankové spojenie :  Štátna pokladnica, Bratislava 

Číslo účtu/IBAN :  7000474814/8180  SK5681800000007000474814 

E-mail :    smnd@smnd.sk 

(ďalej len „kupujúci“) 

a 

 Predávajúci :  

Názov :                                            ecotest, s.r.o., Laboratórne prístroje 

Sídlo :                                              Sládkovičova 21, 955 01 Topoľčany 

Zastúpený :                                      Ing. Roman Candrák, konateľ 

IČO :                                                309 98 263 

Bankové spojenie :                           VÚB, Topoľčany 

Číslo účtu/IBAN :                             4062142192/0200  SK21 0200 0000 0040 6214 2192 

Zodpovedný za technickú stránku :   Ing. Roman Candrák, konateľ 

Zodpovedný za realizačnú stránku :  Ing. Roman Candrák, konateľ 

E-mail : 

(ďalej len „predávajúci“) 

(ďalej spolu kupujúci a predávajúci aj ako „zmluvné strany“) 
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Preambula 

 

1.  Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania, ktoré 

 obstaral verejný obstarávateľ postupom verejnej súťaže v súlade s § 51 a nasl. zákona 

 č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „ZoVO“) na predmet zákazky 

 „Vybavenie chemického laboratória“ ktorá bola zverejnená vo Vestníku verejného 

 obstarávania číslo 106/2014, č. 9760-WYT, dňa 3.6.2014. 

2.  Zmluvné strany sa podľa § 262 Obchodného zákonníka dohodli, že ich záväzkový 

 vzťah vyplývajúci z tejto zmluvy sa bude spravovať týmto zákonom. 

 3.  Zhotoviteľ vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na realizáciu predmetu 

 zmluvy. Právna subjektivita zhotoviteľa je preukázaná výpisom z Obchodného 

 registra. 

  

 

Článok I 

Predmet zmluvy 

 

 1. Predmetom tejto zmluvy je predaj a kúpa 

 Celokovový digestor s vertikálnym bezpečnostným sklom konex 

 Obojstranné laboratórne stoly pre prácu v stoji 

 Laboratórne skrinky pod stôl pre ukladanie lab. skla, chemických pomôcok.... 

 Obojstranné laboratórne stoly 

 Mediálne obojstranné dvojpodlažné police 

 Skrine na chemikálie 

 Rodem 6/5 

 

 2. Tovar, ktorý je predmetom zmluvy, je špecifikovaný v prílohe č. 1 

 3. Predávajúci sa na základe tejto zmluvy a v rozsahu v nej vymedzenom zaväzuje 

     dodať predmet zmluvy a previesť na kupujúceho vlastnícke právo. 

 4. Predmet zmluvy bude odovzdaný jeho úplným dodaním, inštaláciou, odskúšaním, 

     inštruktážou obsluhy a prebratím kupujúcim.  
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 5. Predmet zmluvy je splnený zo strany predávajúceho protokolárnym prebratím 

     úplného predmetu zmluvy kupujúcim. 

 6. Kupujúci sa zaväzuje predmet zmluvy prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu 

     cenu. 

 7. Predmet zmluvy je splnený zo strany kupujúceho úplným zaplatením kúpnej ceny. 

  

Článok II 

Dodacie podmienky 

 

 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy v súlade s dohodnutými       

 technickými a funkčnými charakteristikami, platnými záväznými predpismi, 

 technickými normami a podmienkami tejto zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje súčasne 

 s odovzdaním predmetu zmluvy odovzdať kupujúcemu aj všetky doklady, ktoré sa na 

 predmet zmluvy vzťahujú ( ako napr. manuály, inštalačné média, pravidlá 

 bezpečnostného používania, certifikát o zhode a pôvode výrobku). 

 2. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať celý predmet zmluvy kupujúcemu najneskôr do 2 

 mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy. 

 3. Miestom dodania predmetu zmluvy je Škola pre mimoriadne nadané deti    

 a Gymnázium, Teplická 7, Bratislava 831 02 – elokované pracovisko Skalická 1, 

 Bratislava 831 02. 

 4. Deň doručovania predmetu zmluvy písomne alebo elektronicky oznámi predávajúci 

 kupujúcemu minimálne 3 pracovné dni vopred. Kupujúci sa zaväzuje zásielku 

 prevziať v oznámenom termíne. 

  5. Doručenie predmetu zmluvy bude dokladované podpisom zodpovednej osoby 

 kupujúceho na príslušnom dodacom liste. 

 6. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť predávajúceho na zjavné 

 porušenie balenia pri preprave a na vady zrejmé už pri doručení tovaru, spísať o tom 

 zápis a odovzdať ho predávajúcemu. 

 7. Kupujúci sa zaväzuje zabezpečiť podmienky vhodné pre inštaláciu, odskúšanie 

 a prevádzku predmetu zmluvy podľa písomných pokynov predávajúceho a to najmä : 

 Miesto pre inštalovanie a prevádzku predmetu zmluvy, 

 Médiá potrebné pre prevádzku predmetu zmluvy, 

 Zabezpečiť ochranu doručených a inštalovaných častí predmetu zmluvy pred 

zásahom nepovolaných osôb, pred vytopením, požiarom a podobne 



3 
 

 8. Predávajúci sa zaväzuje uskutočniť inštruktáž zamestnancov kupujúceho pre 

 prevádzku jednotlivých prístrojov a priestoroch kupujúceho. 

 9. Deň protokolárneho preberania predmetu zmluvy písomne alebo elektronicky 

 oznámi predávajúci kupujúcemu najneskôr 3 pracovné dni vopred. Kupujúci sa 

 zaväzuje prebrať predmet zmluvy v oznámenom termíne. 

 10. Po prebratí predmetu zmluvy predávajúci vyhotoví preberací protokol. Kupujúci 

 po prebratí predmetu zmluvy preberací protokol písomne potvrdí. 

 11. Po protokolárnom prebratí predmetu zmluvy kupujúci môže riadne predmet 

 zmluvy užívať a predávajúci sa mu zaväzuje toto užívanie dňom protokolárneho 

 prebratia umožniť.  

 

Článok III 

Cena za dielo 

 

     1. Kúpna cena vyplýva z ponuky zhotoviteľa predloženej vo verejnej súťaži, je    

     stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších     

     právnych predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 

     18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších právnych predpisov, ako cena konečná, 

     maximálna a nemenná okrem prípadov uvedených v bode 2 tohto článku zmluvy, 

     vo výške : 

 

  Cena bez DPH  16 447,50 € 

  DPH 20 %     3289,50  € 

  Cena spolu s DPH  19 737,00 € 

   

 

         Celková cena podľa bodu 1 je stanovená ako súčet cien všetkých položiek    

     uvedených  v položkovom rozpočte  v zmysle článku I. bod 2 písm. b) tejto      

     zmluvy. 

     2. Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za tovar uvedenú v bode 1 je možné meniť iba 

     v prípade : 

  a) zmena sadzby DPH počas trvania zmluvy, 
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Článok IV 

 Platobné podmienky a fakturácia 

 

     1. Kupujúci uhradí predávajúcemu cenu za tovar na základe konečnej faktúry   

     vystavenej predávajúcim a doručenej kupujúcemu. 

     2. Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia 

     predávajúcemu. 

 3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani 

     z pridanej hodnoty v znení neskorších právnych predpisov. Ak faktúra nebude 

     obsahovať náležitosti daňového dokladu, alebo ak nebude po stránke vecnej alebo 

     formálnej správne vystavená, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie alebo 

     prepracovanie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne   

     vyplnenej alebo prepracovanej faktúry kupujúcemu. 

 4. V prípade omeškania kupujúceho so splnením povinnosti uhradiť faktúru    

     v termíne splatnosti, má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,01% 

     z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. 

 

 

Článok V 

Záručná doba, servis a zodpovednosť za vady 

 

1.  Predávajúci je počas záručnej doby povinný poskytovať servisné služby predmetu 

zmluvy, a to na technické prehliadky, údržbu a opravy. 

2.  Predávajúci sa zaväzuje realizovať servisné služby podľa aktuálnych platných 

smerníc o servisných službách a podľa podmienok upravujúcich zodpovednosť za 

vady. 

3.   Predávajúci sa zaväzuje v prípade vady jednotlivých častí predmetu zmluvy 

zabezpečiť ich opravu do 5 pracovných dní odo dňa oznámenia závady. V prípade 

možnosti odstrániť vadu sa zaväzuje na dobu opravy poskytnúť náhradu za 

opravovaný predmet zmluvy. 

4.   Predávajúci zodpovedá za vady zo záruky predmetu zmluvy podľa tejto zmluvy po 

dobu 24 mesiacov od protokolárneho prebratia celého predmetu zmluvy kupujúcim. 

Záručná doba sa predlžuje o dobu poruchy a jej opravy v tomto období. 
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5.   V prípade vady zo záruky predmetu zmluvy počas záručnej doby má kupujúci právo 

na bezplatné odstránenie vád a predávajúci povinnosť vady odstrániť na svoje 

náklady. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vznikli poškodením predmetu 

zmluvy hrubou nedbanlivosťou kupujúceho, jeho konaním v rozpore s inštrukciami 

ohľadne používania predmetu zmluvy, neodbornou prevádzkou, obsluhou a údržbou, 

používaním v rozpore s návodom na použitie, alebo neobvyklým spôsobom užívania 

predmetu zmluvy. 

6.   Kupujúci sa zaväzuje, že reklamáciu vady zo záruky predmetu plnenia uplatní bez 

zbytočného odkladu po jej zistení, písomnou formou, oprávnenému zástupcovi 

predávajúceho. 

7.   Kupujúci je oprávnený v prípade vadného plnenia požadovať : 

a. odstránenie chýb tovaru, ak sú opraviteľné, 

b. dodanie chýbajúceho množstva alebo časti, 

c. výmenu vadného tovaru za tovar bez vád. 

        8.    Právo voľby uplatneného nároku podľa bodu 7 písm. a,b,c musí kupujúci uviesť 

     v písomne uplatnenej reklamácii. V opačnom prípade má právo voľby predávajúci. 

         9.   Postup pri reklamácii predmetu zmluvy sa ďalej riadi záručnými podmienkami 

    a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných 

    predpisov. 

   

Článok VI 

Ostatné dojednania 

 

   1.   Predávajúci prehlasuje, že tovar nie je zaťažený právami tretích osôb.   

   2. Predávajúci je povinný : 

a. dodať predmet zmluvy kupujúcemu v dohodnutom množstve, rozsahu, kvalite, 

v požadovaných technických parametroch, v bezchybnom stave a dohodnutom 

termíne,  

b. pred odovzdaním predmetov zmluvy zabezpečiť vykonanie predpredajného 

servisu, zabezpečiť ich inštaláciu, inštruktáž obsluhy a predviesť funkčnosť, 

 

          3.   Predávajúci sa zaväzuje v priestoroch kupujúceho dodržiavať predpisy o ochrane 

     pred požiarmi, ako aj predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

     a iné bezpečnostné predpisy. 
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          4. Kupujúci je povinný : 

a. prebrať bezchybný predmet zmluvy v deň určený predávajúcim v oznámení  

b. riadne a včas zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu  

 

Článok VII 

Sankcie 

 

1. Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovné 

možné sankcie : 

a. za omeškanie predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy, zmluvná pokuta 

je vo výške 0,01 % z hodnoty celého predmetu zmluvy za každý deň 

omeškania. To platí aj v prípade nedodania alebo oneskoreného dodania 

dokladov, ktoré sú potrebné na prevzatie alebo užívanie tovaru, alebo iných 

dokladov, ktoré je predávajúci povinný predložiť kupujúcemu podľa tejto 

zmluvy. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok kupujúceho na 

prípadnú náhradu škody, ktorá vznikla v príčinnej súvislosti s porušením 

zmluvnej povinnosti, za ktorú je uplatňovaná zmluvná pokuta. 

b. Za omeškanie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny je predávajúci 

oprávnený si úrok z omeškania vo výške 0,01 % z nezaplatenej ceny za 

každý deň omeškania. 

 

      2.    Nárok na zmluvné sankcie a úrok z omeškania nevzniká vtedy, ak sa preukáže že : 

a. omeškanie je spôsobené účinkom vyššej moci, alebo 

b. omeškanie je spôsobené druhou zmluvnou stranou. 

 

      3.     V prípade, že predmet zmluvy nemôže byť predávajúcim expedovaný               

      v dohodnutom termíne z dôvodov zavinených kupujúcim, je predávajúci oprávnený 

      vyžadovať náhradu preukázanej škody podľa Obchodného zákonníka počínajúc 

      piatim týždňom oneskorenia. 

       4.       Zmluvnú pokutu zaplatí povinná zmluvná strana oprávnenej zmluvnej strane    

      v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry do sídla povinnej zmluvnej 

      strany. Kupujúci je oprávnený započítať si svoju pohľadávku na náhradu škody 

      alebo na zmluvnú pokutu voči predávajúcemu proti pohľadávke predávajúceho na 

      zaplatenie kúpnej ceny.      
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Článok VIII 

Doba trvania a zánik zmluvy 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné ukončiť : 

a. na základe vzájomnej dohody zmluvných strán 

b. okamžitým odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy. 

 Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od zmluvy a písomnej forme 

 uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane. 

       2. Odstúpenie od zmluvy sa uskutoční písomným oznámením odstupujúcej zmluvnej 

 strany adresovaným druhej zmluvnej strane zároveň s uvedením dôvodu odstúpenia od 

 zmluvy a je účinné okamihom jeho doručenia. V prípade pochybností sa má za to, že 

 je odstúpenie doručené tretí deň po jeho odoslaní. Doručuje sa zásadne na posledne 

 známu adresu zmluvnej strany. 

       3. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje : 

a. omeškanie predávajúceho s dodaním predmetu plnenia oproti dohodnutému 

termínu plnenia o viac ako štyri kalendárne týždne bez uvedenia dôvodu, ktorý 

by omeškanie ospravedlňoval (vyššia moc), 

b. ak kúpna cena bude fakturovaná v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto 

zmluve, 

c. predávajúci dodá kupujúcemu predmet plnenia takých parametrov, ktoré sú 

v rozpore s touto zmluvou, 

d. kupujúci je v omeškaní so zaplatením faktúry viac ako 60 kalendárnych dní. 

       4. Odstúpenie od zmluvy má následky stanovené príslušnými ustanoveniami Obchodného 

 zákonníka, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. 

       5. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od 

 konania zmluvných strán, a ktoré nemôžu zmluvné strany ani predvídať ani nijakým 

 spôsobom priamo ovplyvniť, ako napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné 

 pohromy, požiare, embargo, karantény a pod. Oslobodenie od zodpovednosti za 

 nesplnenie predmetu plnenia trvá po dobu pôsobenia vyššej moci, najviac však dva 

 kalendárne mesiace. Po uplynutí tejto doby sa zmluvné strany dohodnú o ďalšom 

 postupe. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce 

 zodpovednosť, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia 

 oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.       
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Článok IX 

Ochrana a zabezpečenie dôverných informácií 

 

1. V súvislosti s dôvernými informáciami sprístupnenými druhej zmluvnej strane je 

každá zmluvná strana povinná počas platnosti tejto zmluvy a po dobu dvoch rokov 

po skončení platnosti tejto zmluvy uchovávať a zabezpečovať utajenie a dôvernosť 

akýchkoľvek informácií označených za dôverné a nebude takéto informácie 

reprodukovať ani poskytovať tretím stranám bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu druhej strany a ani ich využívať iným spôsobom, ako na naplnenie účelu 

tejto zmluvy.   

 

Článok X 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je : 

a. príloha č. 1 cenová a technická špecifikácia predmetu zákazky 

 

     2.  Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 

     3.  Zmluva nadobúda účinnosť deň po zverejnení. 

     4.  Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov, obojstranne 

    odsúhlasených oboma zmluvnými stranami. 

5.   Zmluva je vyhotovená a podpísaná v štyroch rovnopisoch, z ktorých po podpísaní 

obdrží kupujúci dva a predávajúci  dve vyhotovenia.  

6.   Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka zákon 513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných 

v Slovenskej republike. Prípadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknú zo zmluvy, 

sa budú zmluvné strany snažiť riešiť predovšetkým formou dohody, ktorá musí mať 

písomnú formu a v prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť 

slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto zmluvy budú riešené 

príslušnými slovenskými súdmi. 

7.   V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych 

orgánov alebo i spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla 
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účtu, oznámi strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou 

túto skutočnosť druhej zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná 

zmluvná strana zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré 

v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá zmluvná strana.  

8.   Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na 

znak čoho pripájajú svoje podpisy.  

9.   Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných 

strán.  

 

 

 

Za kupujúceho :      Za predávajúceho : 

 

 

 

V Bratislave, dňa 16.09.2014    V Bratislave, dňa 16.09.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

.......................................................... .......................................................... 

 PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.        Ing. Roman Candrák 

 Riaditeľka     konateľ 
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