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Kúpna zmluva (návrh) 
uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení 

 
číslo zmluvy u predávajúceho: 
číslo zmluvy u kupujúceho: 

 
Preambula 

 
  Kúpna zmluva sa podpisuje na základe úspešnosti ponuky obstarávania predmetu 
zákazky s nízkou hodnotou: „Digitálny mikroskop“, ktoré bolo vyhlásené verejným 
obstarávateľom výzvou na predloženie ponuky v súlade so zákonom 343/2015 Z.z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. Predmet zákazky bude spolufinancovaný z nenávratných finančných 
prostriedkov (NFP) poskytnutých Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci integrovaného regionálneho 
operačného programu INTERREG V-A SK-AT/2016/2 projektu PlasticFreeDanube s ITMS: 
305021S022 (ďalej len „Projekt“). 
 

 Z tohto dôvodu v súlade so Všeobecnými zmluvnými podmienkami zmluvy 
o poskytnutí NFP bude predávajúci povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania 
súvisiacich s dodávkou predmetu zákazky kedykoľvek počas trvania projektu oprávnenými 
osobami a poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť. 

 
I 

Zmluvné strany 
 

Predávajúci: 
Názov spoločnosti:  
sídlo: 
IČO: 
IČ pre DPH: 
zápis v OR: 
štatutárny orgán: 
prokúra: 
 
bankové spojenie: 
číslo účtu: 
IBAN: 
BIC: 
kontakt: 

 
 

(ďalej len „predávajúci“) 
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Kupujúci: 
Názov organizácie:  Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied   

 Sídlo:   Dúbravská cesta 9, 845 41 Bratislava 45 
 Zastúpený:  Ing. Igor Lacík, DrSc., riaditeľ ústavu 
 IČO:   00586927 
 DIČ:   2020830702 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského č. 32, Bratislava 
číslo účtu:   SK09 8180 0000 0070 0061 2236  
Internetová adresa organizácie: http://www.polymer.sav.sk  

 (ďalej len „kupujúci")  
 

II 
Predmet zmluvy 

 
Predmetom zmluvy je: 

1) Záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu v zmysle tejto zmluvy riadne a včas predmet 
plnenia, ktorým je tovar určený v prílohe č.1 k tejto zmluve a previesť naňho vlastnícke 
právo. 

2) Záväzok kupujúceho zaplatiť predávajúcemu v zmysle tejto zmluvy cenu za dodanie 
predmetu plnenia a záväzok kupujúceho riadne a včas dodaný predmet plnenia prevziať. 

 
III 

Čas a miesto plnenia 
 

Predávajúci sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo dodať predmet 
plnenia v zmysle čl. II tejto zmluvy najneskôr do 6 týždňov odo dňa podpísania tejto zmluvy. 
Miestom plnenia je Ústav polymérov SAV, Dúbravská cesta 9, 845 41 Bratislava. 

 
Predávajúci sa zaväzuje oznámiť (e-mailom, faxom) kupujúcemu presný dátum dodania 

predmetu plnenia minimálne 3 dni vopred. 
 

IV 
Spôsob dodania a prevzatia predmetu plnenia 

 
Predávajúci dodá predmet plnenia na miesto dohodnuté s kupujúcim uvedené v čl. III. 

tejto zmluvy a predmet plnenia bude prevzatý povereným zástupcom kupujúceho, ktorý sa 
preukáže  písomným poverením. 

 
Predávajúci v rámci podpory predaja a v súlade s dokumentáciou výrobcu urobí pred 

odovzdaním predmetu predpredajný servis a v rámci tohto skontroluje kompletnosť predmetu 
plnenia, predvedie kupujúcemu a konečnému užívateľovi dodaný predmet plnenia, ako aj 
oboznámi kupujúceho a konečného užívateľa so základnými funkciami predmetu plnenia. 
Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť predávajúcemu v tejto súvislosti potrebnú súčinnosť a vytvoriť 
podmienky na pripojenie predmetu plnenia na potrebné média v súlade s právnymi predpismi, 
technickými normami, ako aj internými predpismi kupujúceho. 

 
Zmluvné strany sú povinné o prevzatí a odovzdaní predmetu plnenia spísať a podpísať  

callto:8180%200000%200070%200061
http://www.polymer.sav.sk/
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protokol. 
 
Predávajúci odovzdá kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na užívanie predmetu 

plnenia, najmä príručky pre užívateľov, návod na obsluhu a vyhlásenie o zhode. 
 

V 
Cena a platobné podmienky 

 
1) Cena predmetu plnenia (ďalej len „cena“) bola určená dohodou zmluvných strán v zmysle 

zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích 
vyhlášok. Cena je vyjadrená v EUR. 

 

zmluvná cena bez DPH:      

DPH 20% :      

zmluvná cena s DPH:      

 
2) Cena je pevná, záväzná počas platnosti zmluvy a nemenná za stanovený rozsah predmetu 

plnenia. 

Cena obsahuje všetky náklady nutné na obstaranie predmetu plnenia, ktoré mohol 
predávajúci pred podpisom tejto zmluvy pri vynaložení odbornej starostlivosti 
predpokladať. 

Akékoľvek zmeny ceny sú možné len na základe dohody zmluvných strán vo forme 
písomného dodatku k zmluve. DPH je platná podľa predpisov účinných v čase jej 
fakturácie. 

Cena zahŕňa aj akékoľvek poplatky, dane, clo, dopravu do miesta plnenia a vyloženie 
predmetu plnenia na mieste plnenia. 

 
3) Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že cenu za riadne dodaný predmet plnenia kupujúci 

uhradí predávajúcemu na základe faktúry vystavenej kupujúcim bezhotovostným 
platobným stykom/ prevodným príkazom. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia 
faktúry kupujúcemu. 

 
4) Každá faktúra bude obsahovať: 

- identifikáciu zmluvných strán 
- adresu, IČO, DRČ, IČ DPH, zápis v obchodnom registri 
- číslo zmluvy................................., zo dňa .............................. 
- číslo faktúry 

- deň dodania predmetu plnenia, deň splatnosti faktúry 
- názov a adresu peňažného ústavu predávajúceho 

- číslo účtu, na ktorý sa má platiť 
- fakturovanú sumu 
- pečiatku a podpis oprávnenej osoby 
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- názov projektu: projekt PlasticFreeDanube, ITMS kód: 305021S022 
 
5) V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, kupujúci je oprávnený 

vrátiť ju predávajúcemu na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty 
splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry 
kupujúcemu. 

 
6) Každý účastník tejto zmluvy vyhlasuje, že: 

- si je vedomý svojej príp. povinnosti odviesť riadne DPH správcovi dane a zaväzuje sa 
DPH riadne, včas a v správnej výške z predmetného obchodu odviesť, 

- je v ekonomicky dobrej kondícii a nie je osobou, proti ktorej by bolo vedené exekučné, 
konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, nevedie žiadny spor, v ktorom by 
neúspech viedol k záväzku, ktorého splnenie by bolo nemožné alebo by hospodársky 
destabilizovalo druhého účastníka tejto zmluvy, 

- nie je osobou ohrozenou vstupom do konkurzného alebo reštrukturalizačného 
konania, 

- riadne a včas plní všetky svoje splatné záväzky a nenastali u neho dôvody na zrušenie 
registrácie podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu Zákona o DPH 

- nie je vedený v zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie 
registrácie, vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky 

- účet, ktorý pre obchodné operácie podľa tejto zmluvy uviedol v záhlaví tejto zmluvy 
je účtom, ktorý je oznámený miestne a funkčne príslušnému správcovi dane. 

 
VI 

Nadobudnutie vlastníckeho práva 
 
1) Medzi zmluvnými stranami bolo dojednané, že vlastnícke právo k veciam nadobúda 

kupujúci dňom zaplatenia ceny, t.j. pripísaním na účet predávajúceho. 
 
2) Nebezpečenstvo škody na predmete plnenia prechádza z predávajúceho na kupujúceho 

momentom písomného prevzatia predmetu plnenia kupujúcim. Ak kupujúci písomne 
neprevezme predmet plnenia včas, nebezpečenstvo škody na predmete plnenia 
prechádza na kupujúceho v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s predmetom 
plnenia. 

 
VII 

Záručná doba 
 
1) Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má odovzdaný predmet plnenia v okamihu, keď 

prechádza nebezpečenstvo škody na kupujúceho. 
 
2) Predávajúci zodpovedá aj za vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe. 

Predávajúci poskytne na predmet plnenia záruku 12 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom, 
keď na kupujúceho prejde nebezpečenstvo škody na predmete plnenia. 
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Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené výlučne nesprávnym používaním predmetu 
plnenia alebo poškodením predmetu plnenia kupujúcim. 

 
3) V prípade, že pri preberaní predmetu plnenia sa zistia zjavné vady alebo nedostatky, spíšu 

o tejto skutočnosti zmluvné strany protokol. 

Predávajúci sa zaväzuje odstrániť tieto vady alebo nedostatky v najskoršom možnom 
termíne, avšak najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa vyhotovenia protokolu, ak sa 
zmluvné strany v tomto protokole nedohodnú inak. 

Prípadné nároky vyplývajúce z dohodnutých zmluvných sankcií za oneskorenie termínu 
plnenia tým zostávajú nedotknuté a kupujúci si ich môže uplatniť. 

 
4) Predávajúci zodpovedá za to, že predmet plnenia po dobu stanovenú (záručná doba) 

bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a bude zodpovedať kvalitatívnym 
požiadavkám, ktoré sú stanovené STN, resp. normami EÚ. 

 
5) V rámci záruky zodpovedá predávajúci za vady, ktoré vznikli porušením jeho povinností, 

za vady materiálu a za to, že materiál zodpovedá príslušným právnym a technickým 
normám, ktoré zmluvné strany považujú za záväzné. 

 
6) Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady, že počas záručnej doby má kupujúci právo 

požadovať a predávajúci povinnosť bezplatne a na svoje náklady odstrániť vady. 
Predávajúci sa zaväzuje, že na odstránenie prípadnej vady nastúpi najneskôr do 3 dní po 
písomnom uplatnení reklamácie kupujúcim a vadu odstráni v čo najkratšom čase od 
písomného nahlásenia tejto vady, a to najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa 
uplatnenia reklamácie kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. 

 
7) Prípadnú reklamáciu vady je kupujúci povinný uplatniť v rámci záručnej doby u 

predávajúceho a to písomnou formou a bez zbytočného odkladu po zistení vady. Pre 
plynutie príslušných lehôt je rozhodujúci deň doručenia reklamácie predávajúcemu. 

Reklamácia musí obsahovať číslo zmluvy, musí byť z nej zrejmá špecifikácia vady 
predmetu plnenia, ako aj požadovaný spôsob odstránenia vady. 

Reklamácia vady musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať v mene kupujúceho. 
 
8)       Počas doby od uplatnenia reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná doba. 
 

VIII 
Sankcie 

 
1) V prípade, že predávajúci nedodrží povinnosť dodať predmet plnenia v dohodnutom 

termíne podľa tejto zmluvy, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny 
v zmysle článku V zmluvy, za každý začatý kalendárny deň omeškania. Splatnosť faktúry je 
30 dní po jej doručení. 

 
2) V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry znejúcej na cenu predmetu plnenia, 

uhradí kupujúci úrok z omeškania vo výške 0,05% z čiastky ceny, s ktorou je v omeškaní, 
za každý kalendárny deň omeškania. Splatnosť faktúry je 30 dní po jej doručení. 
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3) V prípade omeškania s nástupom na odstraňovanie záručných vád, ako aj s odstránením 

oprávnene reklamovaných záručných vád v zmysle článku VII zmluvy, a to aj jednotlivo, 
je kupujúci oprávnený účtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,02% z ceny 
v zmysle článku V zmluvy za každý začatý kalendárny deň omeškania. 

 
4) Zaplatením zmluvnej pokuty predávajúcim zaniká kupujúcemu nárok na náhradu škody 

spôsobenej porušením povinnosti predávajúceho, ktorej splnenie bolo zmluvnou pokutou 
zabezpečené. 

 
IX 

Záverečné ustanovenia 
 
1) Vo vzťahoch touto zmluvou neurčených sa ostatné práva a povinnosti zmluvných strán 

riadia podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a inými 
príslušnými platnými právnymi predpismi. 

 
2) Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu 

s právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej tejto zmluvy. Zmluvné strany 
sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné 
zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel zmluvy 
a obsah jednotlivých ustanovení tejto zmluvy. 

 
3) Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo 

ukončenie, sú zmluvné strany povinné prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími 
rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory zmluvných strán vzniknuté 
v súvislosti s plnením záväzkov podľa zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, zmluvné 
strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo zmluvy, vrátane sporov o jej 
platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde 
Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. 

 
4) Všetky zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len na základe súhlasu obidvoch zmluvných 

strán formou písomných dodatkov k zmluve, pričom platnosť každého dodatku môže 
nastať najskôr dňom podpisu jeho písomného vyhotovenia obidvomi zmluvnými stranami. 

 
5) Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých kupujúci obdrží dva (2) 

originály a predávajúci dva (2) originály zmluvy. 
 
6) Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle 

sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú. 
 
7) Platne uzavretá zmluva nadobúda účinnosť podpisom oboch zmluvných strán a následne 

po jej zverejnení v jej plnom rozsahu, vrátane príloh a dodatkov v Centrálnom registri 
zmlúv, vedenom na Úrade vlády SR. 

 
8) Zmluvné strany sa dohodli na náhradnom doručovaní písomností určených druhej 

zmluvnej strane, a to aj pre prípady, ak doporučená zásielka obsahuje právny úkon 
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smerujúci k zmene alebo zániku zmluvného záväzku. Na základe dohody o náhradnom 
doručovaní sa za doručenú považuje písomnosť zaslaná doporučenou poštou na adresu 
sídla adresáta, a to márnym uplynutím úložnej lehoty na pošte, alebo dňom jej vrátenia 
druhej zmluvnej strane, ak je písomnosť vrátená z dôvodu jej nedoručiteľnosti, alebo 
odmietnutia prevziať zásielku. 

 
9) Ani jeden účastník zmluvy nie je oprávnený previesť práva a povinnosti zo zmluvy, ako ani 

postúpiť pohľadávku vzniknutú zo zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu druhého účastníka. 

 
10) Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy: 

Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu plnenia 

Príloha č. 2: Inštalačné podmienky predmetu plnenia  
 
 
 

Predávajúci: 
 
 

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

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

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

Kupujúci: 
 
 

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

Ústav polymérov SAV, Bratislava 
 
 
 

.......................................................... 
Ing. Igor Lacík, DrSc. 

štatutár  
  

 

 
 
 


