Kúpna zmluva
uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
ako aj podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)
Číslo zmluvy kupujúceho: ...../NLC/2020-VO
I.
Zmluvné strany
Kupujúci:
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
Osoba zodpovedná
za plnenie predmetu zmluvy:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len „kupujúci“)
Predávajúci:
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
Zápis:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len „predávajúci“)

Národné lesnícke centrum
T. G. Masaryka 22, 960 01 Zvolen
Ing. Peter Balogh, PhD., generálny riaditeľ
Ing. Danica Krupová, PhD.
42001315
2022091027
SK2022091027
Štátna pokladnica
SK20 8180 0000 0070 0024 1498

(doplní uchádzač)

kupujúci a predávajúci sa ďalej spoločne označujú aj ako „zmluvné strany“.
II.
Preambula
1.
Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe víťaznej ponuky predávajúceho v rámci postupu
verejného obstarávateľa (v zmluve uvedeného ako kupujúci) v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o verejnom
obstarávaní“).
III.
Predmet zmluvy
1.
Na základe tejto zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu Microwave Accelerated
Reaction System (bezpulzná mikrovlnná piecka), ktorá bude mať nasledovné funkcionality:
 výkon 1800 W;


dva nezávislé magnetróny (primárny 1000 W a sekundárny 800 W), s homogénnou distribúciou
mikrovlnného žiarenia,



LCD dotykový displej a reproduktory,



protitlakové bezpečnostné dvere opatrené 4 západkami,



vnútro piecky pokryté fluoropolymérom,



zabudovaný odsávací systém odolný voči korózii, hardware kompletne chránený proti výparom
kyselín a organických rozpúšťadiel,



mikrovlnná piecka má 5 USB portov, 2 Ethernet porty, 1 RS232, interný mikro SD RAM na
uchovávanie metód dát a predprogramovateľných metód,



systém po spustení diagnostikuje typ a počet nádobiek a podľa toho automaticky nastaví
parametre rozkladu (výkon, teplotnú rampu a konečnú teplotu),




zariadenie umožňuje programovanie teploty mineralizácie do 300°C,
mikrovlnná piecka má zabudovaný systém kontroly teploty rozkladanej zmesi v každej rozkladnej
nádobke s kompletným čidlom (funkcia iWAVE - bezkontaktné meranie teploty rozkladnej zmesi v
každej nádobke LET technológiou – Light Emmiting Technology). Teplota v každej nádobke sa
zobrazuje na LCD displeji prístroja, pričom rozklad je riadený nádobkou s najvyššou teplotou
(ďalej spolu aj ako „predmet kúpy“)

2.

Predávajúci sa ďalej zaväzuje spolu s predmetom kúpy dodať aj:
 12-miestny karusel opatrený optickým senzorom za účelom rozpoznávania typu a počtu
nádobiek, s 12-timi mineralizačnými nádobkami o objeme 110 ml, s maximálnou možnou
teplotou rozkladu 300°C a maximálnym pracovným tlakom 104 bar,
 40-miestny karusel so 40 ks mineralizačnými nádobkami o objeme 55 ml, materiál Teflon
TFM, plus ďalší karusel so 40 ks náhradnými nádobkami s tými istými parametrami;
(ďalej spolu aj ako „príslušenstvo“) .
Súčasťou ceny je i cena za dopravu do sídla kupujúceho, cena za inštaláciu zariadenia, 24 mesačný
záručný servis a zaškolenie obsluhy.
3.
Porušenie povinností predávajúceho uvedených v bode 1 a v bode 2 tohto článku zmluvy sa
považuje za podstatné porušenie zmluvy, a kupujúci je oprávnený od zmluvy okamžite odstúpiť.
Predávajúci nemá nárok na úhradu kúpnej ceny.
4.
Predmetom zmluvy je zároveň aj záväzok predávajúceho previesť na kupujúceho vlastnícke právo
k predmetu kúpy a príslušenstvu a záväzok kupujúceho riadne a včas dodaný predmet kúpy spolu s
príslušenstvom od predávajúceho prevziať, a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

IV.
Termín a miesto plnenia
1.
Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci dodá predmet kúpy spolu s príslušenstvom na
pracovisko kupujúceho nachádzajúce sa na adrese Sokolská 2, Zvolen (miesto dodania), a to v lehote
najneskôr do 90 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
2.
Predávajúci sa zaväzuje upovedomiť kupujúceho (osobu zodpovednú za plnenie predmetu zmluvy)
o dodávke predmetu kúpy spolu s príslušenstvom aspoň 2 pracovné dni vopred, a dohodnúť bližšie
podmienky dodania.
3.
Predávajúci dodá kupujúcemu predmet kúpy spolu s príslušenstvom do miesta dodania osobne,
osobe zodpovednej za plnenie predmetu zmluvy, pričom dokladom o odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy
spolu s príslušenstvom v súlade so zmluvou bude dodací list, ktorý za kupujúceho podpíše osoba
zodpovedná za plnenie predmetu zmluvy. Predmet kúpy spolu s príslušenstvom sa považuje za dodaný
okamihom podpisu dodacieho listu kupujúcim.
V.
Cena a platobné podmienky
1.
Cena za predmet kúpy spolu s príslušenstvom bola zmluvnými stranami stanovená v súlade s
víťaznou ponukou predávajúceho v rámci procesu verejného obstarávania, ako aj v zmysle zákona č.
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:
cena bez DPH
xx,00 EUR
DPH 20%
xx,00 EUR
cena vrátane DPH
xx,00 EUR
/slovom: ............................../ (doplní uchádzač )
(ďalej len ako „kúpna cena“)

2.
Kúpna cena je konečná a nemenná a sú v nej zahrnuté všetky náklady súvisiace s dodaním
predmetu kúpy spolu s príslušenstvom vrátane dopravy predmetu kúpy a príslušenstva na miesto určené
kupujúcim a obsahuje aj vykonanie inštalácie a zaškolenie zamestnancov kupujúceho.
3.
Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci uhradí kúpnu cenu na základe faktúry vystavenej
predávajúcim. Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru až po podpise dodacieho listu kupujúcim. Faktúra
musí spĺňať náležitosti daňového a účtovného dokladu v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä so
zákonom zák. č. 222/2004 Z. z. o DPH, v znení neskorších predpisov, a musí obsahovať originálny podpis
vystavujúcej strany. Prílohou faktúry je dodací list.
4.
V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti dohodnuté v odseku 3. tohto článku zmluvy, je
kupujúci oprávnený faktúru vrátiť bez zaplatenia. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota
splatnosti a táto plynie celá odo dňa doručenia opravenej (novej) faktúry.
5.
Zmluvné strany si ako spôsob platby dohodli bezhotovostný prevod na účet predávajúceho
uvedený v záhlaví zmluvy. Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu. Kúpna cena
sa považuje za uhradenú okamihom jej odpísania z účtu kupujúceho v prospech účtu predávajúceho.

VI.
Záručná doba
1.
Záručná doba na predmet kúpy a jeho príslušenstvo je 24 mesiacov, a plynie odo dňa dodania
predmetu kúpy a príslušenstva, t. j. odo dňa podpisu dodacieho listu kupujúcim. Pokiaľ sa počas záručnej
doby na predmete kúpy a/alebo príslušenstve vyskytne akákoľvek vada, je kupujúci povinný ju bez
zbytočného odkladu po zistení písomne uplatniť u predávajúceho (reklamácia). Za písomné uplatnenie vady
sa považuje aj uplatnenie vady prostredníctvom emailu na emailovú adresu uvedenú v bode 3 tohto článku
zmluvy. V reklamácii musí byť vada popísaná. Predávajúci je povinný reklamovanú vadu bezplatne
odstrániť v lehote najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia reklamácie. V prípade ak si to bude
vyžadovať povaha vady, zmluvné strany môžu vzájomnou dohodou určiť aj dlhšiu lehotu na odstránenie
vady.
2.
V prípade ak predávajúci neodstráni vadu v súlade s vyššie uvedeným, považuje sa to za
podstatné porušenie zmluvy, a kupujúci je oprávnený od zmluvy okamžite odstúpiť. Ak bude vada
neodstrániteľná a/alebo sa bude opakovane vyskytovať (dva a viac krát) je kupujúci oprávnený od zmluvy
okamžite odstúpiť, a predávajúci je povinný vrátiť uhradenú kúpnu cenu.
3.
Kontaktné
údaje
pre
riešenie
reklamácií
na
číslo: ................................e:mail: ........................ (doplní uchádzač).

strane

predávajúceho:

tel.

VII.
Sankcie a prechod vlastníckeho práva
1.
V prípade nedodržania termínu dodania predmetu kúpy a príslušenstva predávajúcim, je kupujúci
oprávnený účtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z kúpnej ceny s DPH za každý deň
omeškania.
2.
V prípade nedodržania termínu odstránenia vady predmetu kúpy alebo príslušenstva je predávajúci
povinný uhradiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z kúpnej ceny s DPH za každý deň
omeškania.
3.
Predávajúci sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
tejto zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o registri
partnerov verejného sektora“). Porušenie povinnosti predávajúceho podľa tohto odseku tohto článku zmluvy
je jej podstatným porušením a zakladá právo kupujúceho na odstúpenie od tejto zmluvy s právnymi
účinkami ukončenia zmluvy ex tunc a/alebo právo kupujúceho požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo
výške kúpnej ceny (bez DPH) špecifikovanej v článku V. bode 1 zmluvy. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je

dotknuté právo kupujúceho požadovať od predávajúceho náhradu škody, ktorá nesplnením vyššie
uvedených povinností predávajúceho vznikne kupujúcemu.
4.
Zmluvné strany prehlasujú, že výšky zmluvných pokút špecifikované v zmluve považujú za
primerané, pretože pri dohode o stanovení jednotlivých zmluvných pokút prihliadali na hodnotu a význam
zmluvnými pokutami zabezpečovaných zmluvných povinností.
5.
Vlastnícke právo k predmetu kúpy a príslušenstvu prechádza na kupujúceho okamihom dodania, t.
j. od podpisu dodacieho listu kupujúcim.

VIII.
Ukončenie zmluvy
1.
Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená od zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia
povinností stanovených zmluvou druhou zmluvnou stranou. Za podstatné porušenie povinností sa považujú
prípady stanovené Obchodným zákonníkom, touto zmluvou, a to najmä porušenie povinností vyplývajúcich
z čl. III., IV. a VI., VII a IX. zmluvy.
2.
V rámci zmluvnej voľnosti sa zmluvné strany dohodli, že kupujúci je oprávnený okamžite odstúpiť
od zmluvy aj v prípade, ak:
a) predávajúci podal na seba návrh na vyhlásenie konkurzu,
b) bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu voči predávajúcemu treťou osobou, pričom predávajúci je
platobne neschopný alebo je v situácii, ktorá odôvodňuje začatie konkurzného konania,
c) bol na majetok predávajúceho vyhlásený konkurz alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý
pre nedostatok majetku,
d) predávajúci vstúpil do likvidácie alebo sa naňho zriadi nútená správa,
e) v prípade ak sa ktorékoľvek vyhlásenie predávajúceho uvedené v zmluve preukáže ako nepravdivé,
f) predávajúci pri plnení predmetu zmluvy konal v rozpore s niektorým so všeobecne záväzných
právnych
predpisov vzťahujúcim sa na predmet zmluvy,
g) predávajúci stratil podnikateľské oprávnenie vzťahujúce sa k predmetu zmluvy,
h) predávajúci sa počas platnosti zmluvy dostane do zoznamu platiteľov DPH, u ktorého nastali dôvody na
zrušenie jeho registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
3.
Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak
predávajúci poruší ktorúkoľvek zmluvnú povinnosť, ktorá sa nepovažuje za podstatné porušenie zmluvy a
nápravu nevykoná ani v dodatočnej lehote, ktorú mu kupujúci poskytne na vykonanie nápravy.
4.
Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre
ktorý strana odstupuje od zmluvy. Účinky odstúpenia nastávajú okamihom jeho doručenia druhej zmluvnej
strane. Doručením odstúpenia sa zmluva zrušuje od počiatku, a zmluvné strany sú povinné vrátiť si plnenia,
ktoré si navzájom poskytli.
5.

Zmluvu je možné ukončiť aj vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán.

IX.
Subdodávatelia
1.
Predávajúci je oprávnený plniť túto zmluvu aj prostredníctvom subdodávateľov, pričom predávajúci
bez obmedzenia zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za plnenia vykonané
a zabezpečené na základe zmluvy o subdodávke. Pre zamedzenie pochybností, v prípade využitia
subdodávateľa predávajúci zodpovedá rovnako, akoby zmluvu plnil sám.
2.
Zoznam všetkých známych subdodávateľov v čase uzatvorenia tejto zmluvy, vrátane údajov o
osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia,
je uvedený v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Subdodávateľom sa pre účely tejto zmluvy rozumie hospodársky
subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s predávajúcim písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti
predmetu plnenia podľa tejto zmluvy.

3.
Akákoľvek zmena a/alebo doplnenie subdodávateľa podlieha schváleniu kupujúcim, ktorý takýto
súhlas bez závažného dôvodu neodoprie. Pre zamedzenie pochybností zmena a/alebo doplnenie
subdodávateľa sa uskutoční dodatkom k tejto zmluve, pričom predávajúci je oprávnený použiť nového
subdodávateľa až po nadobudnutí účinnosti tohto dodatku. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania
zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, byť zapísaný v registri partnerov verejného
sektora podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní. Predávajúci je povinný kupujúcemu najneskôr päť (5)
pracovných dní pred zmenou subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré
bude obsahovať minimálne náležitosti podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy (podiel zákazky, ktorý má predávajúci
v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť plnenia predmetu zmluvy, ktorú má subdodávateľ vykonať,
identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za
subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia).
4.
Predávajúci je povinný bezodkladne oznámiť kupujúcemu akúkoľvek zmenu údajov o
subdodávateľovi uvedenom v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, najneskôr však do 5 (piatich) dní, odkedy k zmene
údajov došlo.
5.
V prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti týkajúcej sa subdodávateľa podľa tohto článku zmluvy,
je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy a/alebo má nárok požadovať od predávajúceho zmluvnú pokutu
vo výške 5 % zo zmluvnej ceny za každé porušenie niektorej zo zmluvných povinností a to aj opakovane.

1.

X.
Záverečné ustanovenia
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami..

2.
Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu s odkladacou podmienkou účinnosti zmluvy, ktorou sa
rozumie schválenie zákazky v rámci ex post kontroly verejného obstarávania zo strany Výskumnej agentúry
so sídlom Sliačska 1, Bratislava 831 02, IČO: 31819494, pričom zákazka sa považuje za schválenú
momentom doručenia schválenej správy z kontroly verejného obstarávania kupujúcemu ako verejnému
obstarávateľovi. Zmluvné strany berú na vedomie, že akýkoľvek vznik alebo zmena alebo zánik práv a
povinností vyplývajúcich zo zmluvy nastane až splnením odkladacej podmienky. V prípade, ak odkladacia
podmienka nebude splnená, má sa za to, že k uzatvoreniu zmluvy nedošlo a pre zmluvné strany z nej
nevyplývajú žiadne práva a povinnosti. Predávajúci podpisom zmluvy vyjadruje svoj súhlas s uvedenou
odkladacou podmienkou a je si vedomý, že v prípade, ak odkladacia podmienka nebude splnená, zmluva
nenadobudne účinnosť a k plneniu predmetu zmluvy nedôjde. V takomto prípade nemá predávajúci nárok
na náhradu akýchkoľvek nákladov, ktoré mu tým vzniknú.
3.
Zmeny a doplnenia k tejto zmluve je možné vykonať len formou písomných číslovaných dodatkov,
podpísaných štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a v súlade so zákonom o verejnom
obstarávaní.
4.
Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka, ako aj ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi platnými na území
SR vzťahujúcimi sa na predmet zmluvy.

5.
Predávajúci podpisom zmluvy berie na vedomie, že predmet kúpy s príslušenstvom je financovaný
z poskytnutého nenávratného finančného prostriedku (ďalej len „NFP“), a preto je povinný strpieť
kontrolu/audit obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou predmetu zmluvy a
príslušenstva oprávnenými zamestnancami poskytovateľa NFP, orgánov Európskej únie a ďalšími
oprávnenými osobami v súlade s právnymi predpismi SR a EÚ. Pri výkone uvedenej kontroly je predávajúci
povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť.
6.
Táto zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých kupujúci obdrží dva exempláre a
predávajúci jeden exemplár.
7.
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 v znení neskorších predpisov. Zmluva bude
zverejnená v centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky. .

8.
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti, ktoré má doručiť/bude doručovať v zmysle tejto
zmluvy, ako aj po jej skončení jedna zmluvná strana druhej zmluvnej strane, budú doručované na adresu
uvedenú v záhlaví zmluvy. Písomnosti budú doručované osobne alebo prostredníctvom pošty doporučene,
pričom zásielka (písomnosť) sa bude považovať za doručenú dňom jej prevzatia adresátom – zmluvnou
stranou, dňom, kedy zmluvná strana odmietne osobne doručovanú alebo poštou doručovanú zásielku
prevziať, alebo dňom, kedy pošta vráti doručovanú zásielku odosielajúcej zmluvnej strane ako nevyžiadaná
v odbernej (úložnej) lehote alebo s oznámením adresát neznámy, prípadne ako zásielku nedoručenú.
9.
V prípade kedy v súlade so zmluvou je možné doručovanie formou emailovej pošty, sa písomnosť/
dokument považuje za doručený okamihom doručenia potvrdenia o doručení emailu odosielajúcej zmluvnej
strane.
10.
Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva a všetky vzťahy z nej vyplývajúce alebo s ňou súvisiace
(vrátane akcesorických právnych vzťahov, zodpovednostných právnych vzťahov a právnych vzťahov z
bezdôvodného obohatenia), forma zmluvy, náležitosti zmluvy, platnosť zmluvy, účinnosť zmluvy ako aj
právne následky jej prípadnej neplatnosti a/alebo neúčinnosti, sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej
republiky a to bez zreteľa na jeho kolízne normy.
11.
Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne, vážne a nie v tiesni, že jej
ustanovenia považujú za určité a zrozumiteľné, že jej podmienky nepovažujú za nápadne nevýhodné a že
jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
12.

Neoddeliteľnou prílohou zmluvy je: Vyhlásenie o subdodávateľoch.

Vo Zvolene dňa ................

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

..............................................
Národné lesnícke centrum
Ing. Peter Balogh, PhD.
generálny riaditeľ

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

Prílohu č. 1 zmluvy – doplní v prípade potreby víťazný uchádzač (ak využije pri plnení zmluvy
subdodávateľov, ak sú mu v čase podpisu zmluvy známi a v priebehu platnosti zmluvy oznámi akúkoľvek
zmenu, týkajúcu sa subdodávateľov)

