Kúpna zmluva č. ............
uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov ( ďalej len „Obchodný zákonník „) ( ďalej len „zmluva“ )
_____________________________________________________________________________

Článok I
Zmluvné strany
Kupujúci:

Štátne divadlo Košice

Zastúpený:
v technických veciach:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC/SWIFT kód:
Telefón:

Hlavná 48
042 77 Košice
Mgr. art. Andrej Šoth, ArtD., generálny riaditeľ
Ing. Ivan Král, riaditeľ útvaru technickej prevádzky
312 99 512
SK2021469758
2021469758
Štátna pokladnica
SK85 8180 0000 0070 0007 0481
SPSRSKBA XXX
+421 907 956 354

e-mail:

ivan.kral@sdke.sk

Právna forma: štátna príspevková organizácia
Zriaďovateľ: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky , zriaďovacia listina č. MK-3035/2015-110/16314
(ďalej len ako „kupujúci“)
a
Predávajúci:

...........................................................................................................
obchodný názov (podľa dokladu o oprávnení podnikať),

Sídlo:

..........................................................................................................
adresa (podľa dokladu o oprávnení podnikať),

Štatutárny orgán:

...........................................................................................................
meno, priezvisko, funkcia (podľa dokladu o oprávnení podnikať)

IČO:

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

DIČ:

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

IČ DPH:

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

Bankové spojenie:

.............................................................................................................
názov peňažného ústavu
SK.........................................................................................................

IBAN:
BIC/SWIFT kód:
Registrácia:
.............................................................................................................
Kontaktná osoba, tel., e-mail ..........................................................................................................
(ďalej len ako „predávajúci“)

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č.
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) v súlade s ponukou, ktorá bola predložená dňa
............
Článok II
Predmet zmluvy
2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu predmet zmluvy
špecifikovaný v Prílohe č. 1- Technické špecifikácie k tejto zmluve a v súlade s Prílohou č. 2 – Cenová
ponuka predmetu zákazky (ďalej aj „predmet zmluvy“) a previesť na kupujúceho vlastnícke právo
k predmetu zmluvy a záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu. Príloha č. 1 a Príloha č. 2 tvoria
nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
2.2 Predmetom tejto zmluvy je dodanie 1 ks nového nákladného motorového vozidla kategórie N2
so skriňovou nadstavbou továrenskej značky ........, model ........................................... určeného na
prepravu osôb a prepravu ( sťahovanie ) prvkov scénických dekorácií a ostatných materiálov
nevyhnutných na zabezpečenie činnosti kupujúceho a prevoz výprav pri uskutočňovaných zájazdoch
súborov kupujúceho podľa špecifikácií uvedených v Prílohe č. 1 k tejto zmluve .
2.3 Kupujúci sa zaväzuje, že riadne dodaný predmet zmluvy prevezme a zaplatí za jeho dodanie
dohodnutú cenu podľa Článku V tejto zmluvy.

Článok III
Práva a povinnosti zmluvných strán
3.1 Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu dodá vozidlo v dohodnutom termíne a množstve,
v dohodnutých technických parametroch podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy, príslušenstve a výbave,
v predpísanej alebo schválenej akosti (pokiaľ je záväzne ustanovená alebo pokiaľ to vyplýva z
osobitných predpisov, napr. technických noriem) alebo v akosti uvádzanej výrobcom, inak v obvyklej
akosti, nový, nepoužívaný, v bezchybnom stave, s vyznačenými údajmi o výrobcovi a vozidle, a to v
súlade s príslušnými právnymi predpismi, riadne uspôsobený na prepravu a vykoná zaškolenie
obsluhy na dodané vozidlo.
3.2 Kompletná dodávka predmetu zmluvy podľa špecifikácií uvedených v Prílohe č. 1 k tejto zmluve
pozostáva z:
3.2.1 dodania nákladného motorového vozidla kategórie N2 so skriňovou nadstavbou
Výrobca, značka , typ vozidla ................................................doplní uchádzač v technickej špecifikácii
Príloha č. 1 do miesta dodania,
3.2.2 predvedenie vozidla, odskúšanie vozidla, zaškolenie zamestnancov kupujúceho – riadenie,
obsluha a užívanie vozidla a pokyny na údržbu vozidla
3.2.3 vyhotovenia odovzdávacieho a preberacieho protokolu podpísaného v mieste plnenia
(.....................)
poverenými
zástupcami,
ktorými
sú
za
predávajúceho
........................................................................................................... (meno, priezvisko, mail, telefónny
kontakt) a za kupujúceho ............................................................................................................. (meno,
priezvisko, mail, telefónny kontakt), podpísaním ktorého sa považuje vozidlo za prevzaté
3.2.4 odovzdanie dokladov (v slovenskom jazyku), ktoré sú potrebné na užívanie vozidla
technická dokumentácia, návod na obsluhu a údržbu vozidla, záručná knižka , servisná knižka, doklad
o certifikácii platný na území SR a pod.
3.2.5 prihlásenie do evidencie na DI
3.2.6 povinná výbava podľa platnej legislatívy
3.2.7 sada základného náradia
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3.3 Predmet kúpy musí spĺňať technické požiadavky uvedené v Prílohe č. 1, musí vyhovovať
technickým normám a právnym predpisom platných na území SR a musí mať zabezpečený servis na
území SR.
Predávajúci vyhlasuje, že náhradné diely k dodanému zariadeniu sú plne dostupné a zabezpečené
najmenej po dobu 10 rokov.
3.4 Ak kupujúci nesúhlasí s kvalitou dodaného vozidla, oznámi to bezodkladne predávajúcemu,
pričom predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr však do 48 hodín od oznámenia kupujúceho
odstrániť zistené vady. Po odstránení vád kupujúci podpíše odovzdávací a preberací protokol.
3.5 Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu nevyhnutnú súčinnosť pri úkonoch spojených s
pridelením EVČ motorovému vozidlu a pri úkonoch spojených so zaevidovaním skriňovej nadstavby v
osvedčení o evidencii vozidla na dopravnom úrade, prípadne tieto úkony v prípade písomnej žiadosti
kupujúceho uskutočniť v jeho mene a to na základe splnomocnenia, ktoré mu kupujúci za týmto
účelom vystaví.
3.6 Súčasťou dodávky vozidla musí byť povinná výstroj a výbava vozidla, súprava žiaroviek,
lekárnička, hasiaci prístroj s montážou, reflexná vesta 4x, 2x zakladacie kliny s montážou na vozidlo,
plnohodnotné rezervné koleso.
Článok IV
Miesto a termín dodania
4.1 Miestom dodania predmetu tejto zmluvy sú
v Košiciach – areál Dielní a skladov ŠDKE.

priestory kupujúceho na Južnej triede č. 60

4.2 Predávajúci vyzve kupujúceho na prevzatie vozidla písomne e-mailom (zaslaným kontaktnej
osobe kupujúceho) minimálne 3 pracovné dni pred dňom navrhovaným predávajúcim na odovzdanie
a prevzatie motorového vozidla.
Kontaktná osoba za predávajúceho .....................................................................
Kontaktná osoba kupujúceho je ........................................................................
4.4 Kupujúci si prevezme predmet zmluvy na mieste podľa bodu 4.1. tohto článku do 3 pracovných
dní, odo dňa, ktorý predávajúci navrhol ako deň na odovzdanie a prevzatie vozidla podľa bodu 4.2
tohto článku tejto zmluvy, pokiaľ si strany preukázateľným spôsobom nedohodli inú lehotu. Pri prevzatí
vozidla na zmluvne dojednanom mieste dodania je kupujúci povinný dodané vozidlo prezrieť.
4.5 Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať vozidlo v dohodnutej dobe a do určeného miesta
dodania. Doba dodania vozidla je stanovená na 20 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto
zmluvy. Dodacia lehota môže byť za podmienok, uvedených v platných právnych predpisoch alebo na
základe dohody zmluvných strán zmenená. Povinnosť predávajúceho dodať kupujúcemu vozidlo je
splnená tým, že kupujúcemu umožní s vozidlom nakladať (t. j. vozidlo prevziať) v dohodnutom mieste a
termíne dodania.
4.6 Ak predávajúci pripraví predmet zmluvy na odovzdanie pred dohodnutým termínom, musí
kupujúci výslovne súhlasiť so skorším ponúknutým termínom.
4.7 Predávajúci je povinný bez omeškania písomne informovať kupujúceho o vzniku akejkoľvek
udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje plnenie zmluvy s dôsledkom omeškania s plnením alebo
predĺžením lehoty plnenia.
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4.8 V prípade, že predávajúci bude v omeškaní s plnením zmluvy z dôvodov na jeho strane viac ako
5 dní a zároveň o tom neinformuje kupujúceho, považuje sa toto omeškanie a/alebo nesplnenie
povinnosti informovať za podstatné porušenie zmluvy, pričom kupujúci má právo v takom prípade od
zmluvy odstúpiť.
4.9 V prípade, ak predávajúci mešká s plnením zmluvy v termínoch, má kupujúci právo požadovať
náhradu škody a zmluvnú pokutu v zmysle ustanovení tejto zmluvy.
4.10 Ak predávajúci nesplní svoju povinnosť uvedenú v bode 4.2 tohto článku, kupujúci nie je povinný
prevziať predmet zmluvy v deň doručenia, ale až v lehote do 3. pracovných dní od oznámenia
o doručení vozidla do priestorov predávajúceho. Náklady s tým súvisiace v tomto prípade znáša
predávajúci.
4.11 V prípade, ak predmet zmluvy nebude spĺňať vlastnosti požadované kupujúcim v zmysle tejto
kúpnej zmluvy a príslušných právnych predpisov a technických noriem, kupujúci je oprávnený
prevzatie takejto dodávky odmietnuť a ďalej postupovať v súlade s Článkom III bodu 3.4 tejto zmluvy.
4.12 Prevzatie dodaného vozidla je kupujúci povinný predávajúcemu písomne potvrdiť na
odovzdávajúcom a preberacom protokole. Jedna kópia odovzdávajúceho a preberacieho protokolu
ostáva kupujúcemu. V prípade uplatnenia výhrady pri dodaní vozidla ostáva vozidlo vo vlastníctve
predávajúceho až do doby, kým predávajúci neodstráni prekážku, ktorá bráni kupujúcemu riadne
prevziať vozidlo.
Článok V
Kúpna cena
5.1 Kúpna cena za predmet zmluvy v rozsahu podľa Článku III. tejto zmluvy je stanovená dohodou
zmluvných strán podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a
vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov.
Táto cena je platná počas doby trvania zmluvy a je dohodnutá ako konečná.
5.2 Celková kúpna cena predmetu zmluvy podľa Článku III. je v členení
Cena spolu za celý predmet zmluvy bez DPH

................................. EUR

Výška DPH pri .........% je

................................. EUR

Cena spolu za celý predmet zmluvy s DPH

.................................. EUR

Slovom ..................................................................................................................
5.3 Kúpna cena podľa bodu 5.2 tohto článku zahŕňa cenu predmetu zmluvy, vrátane colných
a daňových poplatkov, dopravu predmetu zmluvy do dohodnutého miesta dodania, ako aj všetky
ostatné náklady predávajúceho vynaložené v súvislosti s dodaním vozidla kupujúcemu, vrátane
dodania príslušnej dokumentácie a povinnej výbavy, zaškolenia obsluhy kupujúceho, poskytnutia kurzu
základnej údržby, poskytnutia súčinnosti pri dodaní a prevzatí vozidla, záručného autorizovaného
servisu, poplatku za registráciu na DI.
5.4 V prípade zmeny kúpnej ceny vozidla v dôsledku zmeny colných, devízových, daňových alebo
iných predpisov, ktoré sa vzťahujú na kúpnu cenu vozidla, zmluvné strany pristúpia k podpisu dodatku
k tejto zmluve.
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Článok VI
Platobné podmienky
6.1 Kupujúcemu vzniká povinnosť na zaplatenie kúpnej ceny po riadnom dodaní predmetu kúpy
predávajúcim, a to na základe vystavenej faktúry, ktorá musí byť v súlade s Prílohou č. 1 a Prílohou č.
2 k tejto zmluve. Súčasťou faktúry musí byť odovzdávací a preberací protokol datovaný a potvrdený
povereným zástupcom kupujúceho aj predávajúceho podpisom a odtlačkom pečiatky.
6.2 Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny riadnym dodaním vozidla kupujúcemu do
dohodnutého miesta dodania v dohodnutom množstve a kvalite, potvrdením odovzdávacieho
a preberacieho protokolu kupujúcim a doručením faktúry za predmetné plnenie kupujúcemu.
6.3 Predmet zmluvy bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku, bez poskytnutia
preddavku. Dohodnutú cenu za predmet zmluvy v EUR vrátane DPH kupujúci uhradí na základe
predloženej faktúry. Platobná povinnosť kupujúceho sa považuje za splnenú v deň, keď bude z jeho
bankového účtu poukázaná príslušná platba na účet predávajúceho.
6.4 Predávajúci vystaví za dodané vozidlo faktúru so splatnosťou do 30 dní odo dňa doručenia faktúry
kupujúcemu po riadnom dodaní a prevzatí vozidla bez výhrad, t.j. po podpísaní odovzdávacieho a
preberacieho protokolu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. Predávajúci pošle
vystavenú faktúru na adresu sídla kupujúceho: Štátne divadlo Košice , Hlavná 58, 042 77 Košice .
Súčasťou faktúry bude oprávnenými osobami obojstranne potvrdená kópia odovzdávacieho
a preberacieho protokolu. Faktúra bude vystavená v slovenskom jazyku a uhradená v oficiálnej mene
Slovenskej republiky, aktuálne platnej ku dňu vystavenia faktúry.
6.5 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Kupujúci si vyhradzuje právo vrátiť faktúru,
ktorá nebude obsahovať všetky potrebné náležitosti podľa právnych predpisov, resp. tejto zmluvy. Po
doručení opravenej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry. V prípade novo vystavenej
faktúry je predávajúci povinný vyznačiť novú lehotu splatnosti. Po dobu opravy, t.j. prepracovania a
doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je kupujúci v omeškaní s jej úhradou.
6.6 Kupujúci nezodpovedá za omeškanie úhrady faktúry, ktorá je spôsobená nevyplatením finančných
prostriedkov na účet predávajúceho zo strany jeho finančného ústavu.
6.7 Minimálne obsahové náležitosti faktúry:
- 6.6.1 označenie „faktúra“ a jej číslo,
- 6.6.2 obchodné meno, sídlo, IČO a DIČ kupujúceho a predávajúceho,
- 6.6.3 deň vystavenia faktúry,
- 6.6.4 daňová povinnosť
- 6.6.5 lehota splatnosti faktúry,
- 6.6.6 číslo a názov tejto zmluvy,
- 6.6.7 názov, adresa banky a číslo účtu predávajúceho,
- 6.6.8 fakturovaná suma,
- 6.6.10 podpis zodpovednej osoby predávajúceho,
- 6.6.11 prílohy k faktúre.

Článok VII
Záručné podmienky a zodpovednosť za vady
7.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy v bezchybnom stave, v kvalite a množstve podľa
tejto zmluvy a na základe príslušných platných noriem a predpisov.
7.2 Predávajúci sa zaväzuje, že predmet zmluvy bude mať vlastnosti stanovené príslušnými
parametrami v súlade s Prílohou č. 1 k tejto zmluve.
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7.3 Predávajúci zodpovedá za to, že vozidlo je v súlade s technickými požiadavkami ustanovenými
všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi podmienky prevádzky vozidiel v premávke na
pozemných komunikáciách a poznatkami zodpovedajúcimi súčasnému stavu techniky. Predávajúci
zodpovedá za vady na vozidle, ktoré má vozidlo v okamihu prevzatia kupujúcim a za vady, ktoré sa
vyskytnú v záručnej dobe.
7.4 Predávajúci preberá záväzok zo záruky za akosť dodaného vozidla, pričom dĺžka záručnej doby
pre vozidlo je min. 36 mesiacov na celé vozidlo, bez obmedzenia najazdených kilometrov. Záruka na
predmet zmluvy začína plynúť dňom podpísania odovzdávacieho a preberacieho protokolu
oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
Práva zo zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe musí kupujúci uplatniť u
predávajúceho v záručnej dobe, inak zaniknú.
7.5 Kupujúci je povinný písomne oznámiť prípadné vady predmetu zmluvy predávajúcemu bez
zbytočného odkladu ihneď po ich zistení, inak v súlade s § 428 Obchodného zákonníka. Oznámenie
o vadách musí byť vykonané písomne, alebo telefonicky a následne písomne a musí obsahovať:
a) číslo tejto kúpnej zmluvy, kópiu odovzdávacieho a preberacieho protokolu a dátum dodávky,
b) popis vady alebo spôsob akým sa vada prejavuje,
c) uviesť, aký nárok z vád uplatňuje.
7.6 Predávajúci zodpovedá za tie vady predmetu zmluvy, ktoré mal v čase odovzdania a prevzatia a
vady vzniknuté po tomto čase, ak vznikli porušením povinností predávajúceho.
7.7 Predávajúci je zodpovedný za to, že predmet zmluvy má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k
zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.
7.8 Ak odovzdaný predmet zmluvy bude mať vady, má kupujúci právo na dodatočné bezplatné
odstránenie vád, a to odstránenie vád dodaním náhradného predmetu kúpy alebo dodanie
chýbajúceho plnenia alebo odstránenie právnych vád alebo odstránenie vád opravou.
Ak ide o vadu, ktorú nemožno opravou alebo výmenou vadnej súčiastky odstrániť a ktorá bráni tomu,
aby sa vozidlo mohlo riadne užívať ako vozidlo bez vady v súlade s platnými právnymi predpismi,
môže kupujúci odstúpiť od zmluvy alebo môže predávajúceho požiadať u predávajúceho o výmenu
vozidla, pričom predávajúci sa zaväzuje na žiadosť kupujúceho výmenu vozidla zodpovedajúceho typu
a výbave vozidla podľa kúpnej zmluvy realizovať.
7.9 Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu vady predmetu zmluvy
odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch znáša náklady až do
rozhodnutia o reklamácii predávajúci.
7.10 Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť predmetu zmluvy zavinená predávajúcim
a kupujúcemu vznikla z dôvodu vady škoda, je predávajúci povinný uhradiť kupujúcemu túto škodu v
zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
7.11 Predávajúci sa zaväzuje, že prípadné vady predmetu zmluvy odstráni bezplatne, bezodkladne,
najneskôr do 15 kalendárnych dní po uplatnení oprávnenej reklamácie kupujúcim alebo v inej lehote,
ktorá bude písomne dohodnutá na úrovni poverených zástupcov zmluvných strán. Ak predávajúci
neodstráni vady v dohodnutej lehote podľa prvej vety tohto bodu, je povinný zaplatiť kupujúcemu
zmluvnú pokutu podľa bodu 8.3 Článku VIII tejto zmluvy. V prípade, že vada nebude odstránená do 15
kalendárnych
dní od jej nahlásenia, predávajúci poskytne počas doby odstraňovania vady
kupujúcemu náhradné vozidlo, typovo a parametricky spĺňajúci úroveň reklamovaného tovaru.
7.12 V ostatných prípadoch, neupravených touto zmluvou, budú zmluvné strany postupovať podľa
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka .
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Článok VIII
Zmluvné pokuty a úroky z omeškania
8.1 V prípade nesplnenia dohodnutého termínu dodania, uvedeného v Článku IV bod 4.5 tejto zmluvy
je kupujúci oprávnený požadovať od predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,04% zo zmluvnej ceny
za každý aj začatý deň omeškania. V prípade uplatnenia zmluvnej pokuty kupujúcim je predávajúci
povinný túto zmluvnú pokutu uhradiť. Zaplatením úroku z omeškania nie je dotknuté právo kupujúceho
od kúpnej zmluvy odstúpiť.
8.2 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry po termíne jej splatnosti, môže si predávajúci
uplatniť voči kupujúcemu úrok z omeškania podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení
zákona č. 9/2013 Z.z. a v znení § 1 ods. 1 vykonávacieho vládneho nariadenia č. 21/2013Z.z.
k Obchodnému zákonníku .
8.3 Pri omeškaní predávajúceho s odstraňovaním vady predmetu zmluvy v súlade s touto zmluvou je
predávajúci, v prípade uplatnenia zmluvnej pokuty kupujúcim, povinný uhradiť kupujúcemu zmluvnú
pokutu vo výške 0,05 % z ceny predmetu zmluvy, a to za každý deň omeškania s odstránením vady až
do úplného odstránenia vady predmetu zmluvy.
8.4 Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana
nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú
možno, podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka , vymáhať samostatne.
8.5 Lehota splatnosti zmluvnej pokuty a úroku z omeškania podľa tohto článku zmluvy je 14 dní odo
dňa ich uplatnenia príslušnou zmluvnou stranou.
8.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že výška zmluvných pokút je primeraná, je v súlade so zásadami
poctivého obchodného styku a bola dohodnutá s prihliadnutím na význam zabezpečovaných
povinností.

Článok IX
Zodpovednosť za škodu
9.1 Každá zmluvná strana zodpovedá za priamu, zavinenú škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane v
súvislosti s plnením zmluvy za ďalej uvedených podmienok.
9.2 Vzniknutá škoda bude poškodenej zmluvnej strane uhradená za predpokladu riadneho
preukázania jej vzniku, výšky, porušenia zmluvnej povinnosti a príčinnej súvislosti medzi týmto
porušením a vznikom škody, ak navrátenie veci do pôvodného stavu nie je možné.
9.3 Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo
omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto neplnenie bude vychádzať celkom alebo
čiastočne z okolností vylučujúcich zodpovednosť. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na
dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené.
9.4 Ustanovenie bodu 9.3 tohto článku sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana bola
oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou
stranou, ako náhle sa o ich výskyte dozvedela.
9.5 Predávajúci zodpovedá za poškodenie, zničenie, stratu, resp. odcudzenie tovaru, ktorý je
predmetom zmluvy resp. jeho časti až do doby jeho odovzdania kupujúcemu.
9.6 Predávajúci zodpovedá za škodu na tovare spôsobenú vlastným zavinením počas svojich
pracovných postupov pri odstraňovaní vád v rámci zodpovednosti za vady alebo záruky, ako aj za
škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu predmetu zmluvy.
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Článok X
Vyššia moc
10.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu
ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, štrajk, živelné pohromy, atď.
10.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vyššej moci, strana,
ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k
predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc,
právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.
Článok XI
Nadobudnutie vlastníctva
11.1 Vlastnícke právo k tovaru nadobúda kupujúci prevzatím dodaného tovaru od predávajúceho bez
výhrad na základe podpísaného odovzdávacieho a preberacieho protokolu. V prípade uplatnenia
výhrady pri dodaní tovaru ostáva tovar vo vlastníctve predávajúceho až do doby, kým predávajúci
neodstráni prekážku, ktorá bráni kupujúcemu riadne prevziať tovar.
11.2 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom, keď predávajúci splní
svoju povinnosť dodať dohodnutý tovar kupujúcemu podľa tejto zmluvy a kupujúci neuplatní pri
preberaní tovaru výhrady k jeho množstvu alebo kvalite, prípadne inej vade, ktorá bráni kupujúcemu,
aby tovar považoval za tovar bez vád.

Článok XII
Ostatné ustanovenia
12.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené
zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie
nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy, povinnosť zverejniť zmluvu
v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR tým nie je dotknutá.
12.2 Predávajúci bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.
Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
Predávajúci sa bude riadiť pokynmi kupujúceho.

Článok XIII
Trvanie a ukončenie platnosti zmluvy, odstúpenie od zmluvy
13.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do doby splnenia predmetu tejto zmluvy a vysporiadania
všetkých záväzkov z nej vyplývajúcich. Skončením platnosti tejto zmluvy zanikajú všetky práva a
povinnosti zmluvných strán v nej zakotvené, okrem nárokov na náhradu spôsobenej škody, nárokov na
zmluvné, resp. zákonné sankcie a úroky, nárok objednávateľa na bezplatné odstránenie zistených
nedostatkov, ktoré platia aj po skončení tejto zmluvy.
13.2 Zmluvné strany môžu túto zmluvu ukončiť pred uplynutím doby jej platnosti:
a) písomnou dohodou alebo
b) odstúpením od zmluvy podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka z dôvodu podstatného
a nepodstatného porušenia zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo
v prípadoch uvedených priamo v tejto zmluve.
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13.2 Spôsob ukončenia zmluvy nemá vplyv na plynutie záručnej doby.
13.3 Za podstatné porušenie povinností budú zmluvné strany považovať porušenie povinnosti
vyplývajúcej zo zmluvy a to najmä:
a) ak predávajúci bude v omeškaní s dodaním predmetu kúpy tak, ako to určuje táto zmluva
v článku IV tejto zmluvy,
b) preukázané dodanie nekvalitného tovaru, zavinené predávajúcim
c) ak predávajúci aj napriek písomnému upozorneniu kupujúceho v primeranej lehote určenej
mu na odstránenie vady, vadu neodstránil,
d) ak bolo počas platnosti tejto zmluvy právoplatne rozhodnuté, že predávajúci porušil
všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti pracovného práva, sociálneho práva alebo
v oblasti ochrany životného prostredia alebo ďalšie predpisy, k dodržiavaniu ktorých sa
zaviazal v tejto zmluve,
e) predávajúci preukázateľne poruší v rámci plnenia zmluvy predpisy SR a EÚ súvisiace s
touto zmluvou,
f)
predávajúci poskytne objednávateľovi nepravdivé a zavádzajúce informácie týkajúce sa
predmetu zmluvy,
g) na strane jednej zmluvnej strany vzniknú nepredvídané okolnosti, ktoré zásadne zmenia
podmienky plnenia predmetu zmluvy a súčasne nejde o okolnosti vylučujúce zodpovednosť
tejto zmluvnej strany,
h) ak kupujúci bude v omeškaní
s úhradou faktúry o viac ako 30 kalendárnych dní
od dohodnutého termínu splatnosti faktúry.
13.4 Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak bol počas platnosti tejto zmluvy vyhlásený
na majetok predávajúceho konkurz, začaté konkurzné konanie alebo zamietnutý návrh na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok majetku alebo bola povolená reštrukturalizácia, alebo predávajúci vstúpil do
likvidácie.
13.5 Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka právnych vzťahov vzniknutých do okamihu odstúpenia od
zmluvy. Obe strany sa zaväzujú splniť a vysporiadať si svoje záväzky vzniknuté pred odstúpením od
zmluvy, a to najneskôr do 30 dní odo dňa odstúpenia.
13.6 Povinnosť doručiť odstúpenie od tejto zmluvy sa považuje v konkrétnom prípade za splnenú
dňom prevzatia odstúpenia od tejto zmluvy alebo odmietnutím odstúpenie od zmluvy prevziať. Ak sa v
prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku vráti poštová zásielka s odstúpením od tejto
zmluvy ako nedoručená alebo nedoručiteľná, považuje sa za doručenú dňom, v ktorom poštový podnik
vykonal jej doručovanie (usiloval sa o doručenie v mieste uvedenom na obálke predmetnej zásielky).
Zmluvné strany sa dohodli, že pre doručovanie kupujúcemu je rozhodná adresa, ktorá je ako jeho sídlo
uvedená v záhlaví tejto zmluvy a pre doručovanie predávajúcemu adresa zapísaná ako jeho sídlo v
obchodnom registri, a ak nemá svoje sídlo, adresa zapísaná ako jeho miesto podnikania v
živnostenskom registri, ak predávajúci preukazným spôsobom neoznámil kupujúcemu novú inú
adresu.
13.7 Ustanoveniami bodu 13.7 tohto článku zmluvy sa bude spravovať aj doručovanie ostatných
písomností medzi stranami (napr. faktúry, upomienky, výzvy a pod.), ak to nie je v rozpore s
kogentnými ustanoveniami všeobecne - záväzných predpisov alebo ustanoveniami tejto zmluvy.
13.8 Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od
zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr
však do 10 dní po tom, ako sa o porušení dozvedela.
13.9 Pre určenie lehoty je rozhodujúci dátum podania na poštovú prepravu, čo je preukázané poštovou
pečiatkou na dokumente.
13.10 Pri odstúpení od tejto zmluvy nebudú zmluvné strany povinné vrátiť plnenia poskytnuté im pred
odstúpením od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení
poskytnutých pred odstúpením od tejto zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy
zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán v nej zakotvené, okrem nárokov na úhradu
spôsobenej škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a úroky, ako aj
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nárok kupujúceho na bezplatné odstránenie zistených vád dodania, resp. záručných vád, zmluvných
ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka,
riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo
ak vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy.

Článok XIV
Záverečné ustanovenia
14.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené
sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacimi predpismi. Akékoľvek zmeny
a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou očíslovaných písomných dodatkov potvrdených obidvomi
zmluvnými stranami, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
14.2 Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové
plnenie zmluvy druhej zmluvnej strane.
14.3 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, tri rovnopisy
kupujúceho a jeden rovnopis pre predávajúceho.

pre

14.4 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, že táto bola
uzatvorená podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne
nevýhodných podmienok.
14.5 Neplatnosť, nevykonateľnosť či neúčinnosť aj len niektorých ustanovení tejto zmluvy nespôsobuje
neplatnosť, nevykonateľnosť či neúčinnosť zmluvy ako celku, a to za podmienky, že neplatné či
neúčinné ustanovenie môže byť oddelené od ostaných platných ustanovení zmluvy a nahradené
ustanovením v súlade s platnou právnou úpravou , účelom zmluvy a vôľou zmluvných strán pri
uzatvorení tejto zmluvy.
14.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády Slovenskej
republiky.
14.7 Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon
o slobode informácií ) v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom
vlády Slovenskej republiky a súhlasia s jej zverejnením v plnom rozsahu.
14.8

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:
 Príloha č. 1 – Technická špecifikácia
 Príloha č. 2 – Cenník

V ..................................... dňa ...............

V .......................... dňa ..................

Za predávajúceho :

Za kupujúceho:

....................................................
meno a podpis
štatutárneho orgánu

....................................................
Mgr. art. Andrej Šoth, ArtD.
generálny riaditeľ
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