
 

 

(Návrh) 
KÚPNA ZMLUVA 

uzavretá podľa § 409 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,  

medzi zmluvnými stranami 
 
Predávajúci:  
 
Obchodné meno:   
Zastúpený:    
Sídlo:     
IČO:     
DIČ:    
IČ DPH:    
Bankové spojenie:   
Číslo účtu:    
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných strán: 
     

(ďalej len „Predávajúci“) 
 
 
Kupujúci:  
 
Obchodné meno:  GEOTECH Bratislava s.r.o.  
Zastúpený:   Ing. Ivan Lovíšek 
Sídlo:    Černyševského 26, 851 01 Bratislava - Petržalka 
IČO:    45 948 992 
DIČ:    2023 174 417 
IČ DPH:   SK2023174417 
Bankové spojenie:  Tatrabanka a.s.  
Číslo účtu:   SK73 1100 0000 0029 2090 6840 
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných strán:  
   Ing. Ivan Lovíšek, konateľ  

(ďalej len „Kupujúci“) 
 
 

Preambula 
 
Táto kúpna zmluva (ďalej "Zmluva") sa uzatvára ako výsledok postupu podľa §9 ods. 9) zákona č. 
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o 
verejnom obstarávaní“). Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného 
obstarávania – postup podľa §9 ods. 9) zákona o verejnom obstarávaní. Súčasťou verejného 
obstarávania nebola elektronická aukcia. Číslo VO ku ktorému sa viaže zmluva je: 1/VO/GEO/2014 
 
 
 

Čl I. 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmet Zmluvy bude spolufinancovaný z prostriedkov poskytnutých Kupujúcemu z 
nenávratného finančného príspevku Ministerstva Školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej 
republiky, zastúpeným Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
pre štrukturálne fondy EÚ (ďalej len "Poskytovateľ NFP“) na základe Zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku (ďalej „Zmluva o NFP“) pre projekt GEOTECH, Operačný program 
Vzdelávanie, Prioritná os 2 Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov, Opatrenie 2.1  
Podpora Ďalšieho vzdelávania, kód výzvy OPV/2013/2.1/04-SORO (ďalej len „Projekt“). 
 
2. Predmetom Zmluvy je dodávka nasledujúcich nových a nepoužívaných prístrojov, softvéru a 
techniky, v type a vyhotovení podľa prílohy č.1 tejto zmluvy: 
 



 

 

P.č. 
Kód z 

projektového 
číselníka 

Označenie 
časti zákazky 

Názov 

1 2.2.1. B001 Notebook prezentačný 1 

2 2.2.2. B001 Notebook prezentačný 2 

3 2.2.3. B001 Stolový počítač 

4 2.2.4. B001 Harddisk 900 GB HDD 

5 2.2.5. B001 Harddisk 600 GB HDD 

6 2.2.6. B001 Harddisk 2TB HDD 

7 2.2.7. B001 BD napaľovačka 

8 2.2.10. B001 Laminátor 

9 2.2.14. B001 Softvér počítačový 1 

10 2.2.15. B001 Softvér počítačový 2 

11 2.2.16. B001 Softvér počítačový 3 

12 2.2.11. B002 Fotoaparát 

13 2.2.12. B002 Kamera 

 
 
Súčasťou dodávky prístrojov, softvéru a techniky je aj ich doprava, zapojenie, inštalácia, odladenie a 
odborná podpora počas trvania projektu. So zariadením Predávajúci dodá aj príslušenstvo, software a 
dokumentáciu potrebnú na jeho inštaláciu a používanie. V prípadoch, ak bude na riadne užívanie 
zariadení nevyhnutné akékoľvek právo duševného vlastníctva tretej osoby, Predávajúci zabezpečí, že 
Kupujúci nadobudnutím vlastníctva k zariadeniam získa aj všetky oprávnenia a licencie na takéto práva 
a odplata za používanie týchto práv je zahrnutá v cene predmetu Zmluvy. 
Kupujúci požaduje záručnú lehotu a bezplatný záručný servis na predmet zákazky v dĺžke minimálne 
24 mesiacov bez obmedzenia uskutočnených prevádzkových hodín, pričom záručná lehota začne 
plynúť dňom podpisu akceptačného protokolu, t.j. protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu kúpnej 
zmluvy. 
 
3. Technická špecifikácia prístrojov, softvéru a techniky, ktoré sú predmetom VO je Prílohou č. 1 
a neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy. 
 
4. Cena prístrojov, softvéru a techniky, ich Technická špecifikácia aj obchodné podmienky 
plnenia dohodnuté v tejto Zmluve presne zodpovedajú podmienkam víťaznej ponuky Predávajúceho 
(uchádzača) vo verejnej súťaži č. 1/VO/GEO/2014. 
 

Čl II. 
Dodacie podmienky 

 
1. Lehota dodania prístrojov, softvéru a techniky Predávajúcim Kupujúcemu je do 2 mesiacov od 
podpisu zmluvy o poskytnutí NFP podľa potrieb a objednávok kupujúceho. 
 
2. Miestom plnenia Zmluvy je GEOTECH Bratislava s.r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava - 
Petržalka. 
 
3. Dodávku prístrojov, softvéru a techniky až do miesta dodania zabezpečuje Predávajúci na 
vlastné náklady a nebezpečenstvo. Presný termín dodávky jednotlivých prístrojov a techniky oznámi 
Predávajúci Kupujúcemu minimálne 5 pracovných dní vopred. Predávajúci vyvinie potrebné úsilie, aby 
dodal prístroje čo najskôr v súlade s požiadavkami Kupujúceho, ktorý môže požadovať napríklad 
dodanie prístrojov v čo najmenšom počte dodávok. 
 
4. Odovzdanie a prevzatie prístrojov, softvéru a techniky potvrdí Predávajúci a Kupujúci v 
písomnom protokole. 
 

Čl III. 
Cena, platobné podmienky 



 

 

 
1. Kúpna cena prístrojov, softvéru a techniky je stanovená v súlade zo zákonom NR SR č. 
18/1996 Z. z. o cenách, v platnom znení. 
 
2. Dohodnutá kúpna cena predmetu zmluvy, na časť zákazky B001 je ............... EUR bez DPH 
(................ eur), .............. EUR s DPH (slovom ...................... eur)  
 
Dohodnutá kúpna cena predmetu zmluvy, na časť zákazky B002 je ............... EUR bez DPH 
(................ eur), .............. EUR s DPH (slovom ...................... eur) 
 
(ďalej len „kúpna cena“). 
 
3. Kupujúci sa zaväzuje dohodnutú kúpnu cenu za predmet Zmluvy uvedený v Čl.I. bode 2 
uhradiť v súlade s touto Zmluvou po riadnom uskutočnení činností podľa Čl. I. bodu 3 Zmluvy a 
vyhotovení písomného protokolu v zmysle Čl. II. bodu 4 na základe následne riadne vystavenej a 
doručenej faktúry podľa Čl III. bodu 5 nižšie. 
 
4. Kúpna cena obsahuje aj odplatu za uskutočnenie činností (a dodanie ich výsledku) podľa bodu 
Čl. I. bodu 3 Zmluvy a odplatu za licencie za software potrebný na plnohodnotné používanie 
prístrojov. Právo na vystavenie faktúry na dohodnutú kúpnu cenu vzniká Predávajúcemu riadnym a 
včasným splnením všetkých jeho povinností podľa Zmluvy. Predávajúci zašle Kupujúcemu faktúru 
minimálne v štyroch vyhotoveniach najneskôr do 10 dní odo dňa prevzatia predmetu plnenia 
Kupujúcim. 
 
5. Riadne vystavená a doručená faktúra bude uhradená najneskôr do 30 dní od jej doručenia 
Kupujúcemu bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho. 
 
6. Platba bude vykonaná na základe faktúry, ktorá musí obsahovať (pri dodržaní prípadných 
ďalších zákonných náležitostí): 

- obchodné meno Predávajúceho, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prípadne 
prevádzkarne, jeho identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, 
- bankové spojenie Predávajúceho (názov a adresa banky Predávajúceho, 
SWIFT kód), 
- číslo bankového účtu (v tvare IBAN), 
- názov Kupujúceho, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne 
Kupujúceho a jeho identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak mu je pridelené, 
- poradové číslo faktúry, 
- dátum dodania predmetu plnenia, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od 
dátumu vyhotovenia faktúry, 
- dátum vyhotovenia faktúry, 
- množstvo a druh dodaného tovaru, 
- základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v 
jednotkovej cene, 
- sadzbu dane, údaj o oslobodení od dane alebo v prípadoch, ak predávajúci neuplatňuje 
na faktúre DPH z iných dôvodov, informáciu o osobe povinnej zaplatiť DPH, s uvedením 
príslušného ustanovenia právnych predpisov, ktoré to odôvodňujú, 
- výšku dane spolu v mene EUR, 
- celkovú sumu požadovanú na platbu v mene EUR zaokrúhlenú na dve desatinné miesta, 
- číslo a názov zmluvy, 
- názov Projektu ŠF (GEOTECH), s ITMS číslom 26120130073, 
- kódy klasifikácie produkcie (CPV). 

 
Čl IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 
1. Predávajúci je povinný dodať prístroje, softvér a techniku s príslušenstvom Kupujúcemu v 
dohodnutom vyhotovení, kvalite a termíne, v bezchybnom stave v súlade s touto Zmluvou (najmä Čl. 
I. bodom 3. vyššie). 
 



 

 

2. Predávajúci je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS 
Excel), ako aj predkladať v elektronickej verzii každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej 
dôjde počas realizácie predmetu zmluvy. 
 
3. Kupujúci je povinný prevziať prístroje, softvér a techniku v dohodnutom termíne s výnimkou 
prípadu podľa bodu (Čl VII. bod 5) Zmluvy a riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu. 

 
Čl V. 

Sankcie 
 
1. Pre prípad nedodržania povinností podľa tejto Zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovné 
sankcie: 

a. Za omeškanie Predávajúceho s riadnym dodaním zariadení (vrátane ich inštalácie, 
uvedenia do prevádzky a zaškolenia) má Kupujúci nárok na sankciu vo výške 0,03 % z 
kúpnej ceny za každý deň omeškania. Omeškanie s riadnym dodaním predmetu Zmluvy 
trvajúce viac ako 60 dní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a oprávňuje 
Kupujúceho na odstúpenie od Zmluvy. 
b. Za omeškanie Kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny má Predávajúci nárok na 
zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

 
Čl VI. 

Nebezpečenstvo škody na zariadení 
 
1. Nebezpečenstvo škody na zariadení prechádza na Kupujúceho momentom jeho riadneho 
prevzatia. 
 
 

Čl VII. 
Zodpovednosť za vady a záruka 

 
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu prístroje, softvér a techniku bez vád, v prevedení 
podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1. 
 
2. Záručná doba na prístroje, softvér a techniku je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia 
zariadení, teda dňom podpísania protokolu o ich odovzdaní a prevzatí podľa bodu Čl.II bodu 4. 
Zmluvy. 
 
3. Ak sa v priebehu záručnej doby prejaví akákoľvek vada, je Predávajúci povinný nastúpiť na jej 
odstránenie najneskôr do 48 hodín od jej nahlásenia Kupujúcim. Predávajúci bude tak isto poskytovať 
počas záručnej doby bezplatný poradenský servis. 
 
4. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené výlučne neodbornou prevádzkou, 
obsluhou a údržbou, na ktoré upozornil pri predvedení funkčnosti prístroja zodpovednej osobe 
Kupujúceho, a za vady spôsobené používaním v rozpore s návodom na použitie (pokiaľ tento nebude 
v rozpore s právnymi predpismi SR). 
 
5. Zjavné vady zariadení je Kupujúci povinný reklamovať pri ich preberaní. Kupujúci je 
oprávnený odmietnuť prevzatie zjavne poškodených alebo nekompletných prístrojov. Dôvody 
odmietnutia musia byť uvedené v zápise o neprevzatí. 
 
6. Postup pri reklamácii prístrojov sa ďalej riadi záručnými podmienkami (pokiaľ tieto nebudú v 
rozpore s právnymi predpismi SR) a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími 
všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
 

Čl VII. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
1. Z dôvodu, že obstaranie prístrojov, softvéru a techniky bude spolufinancované z prostriedkov 
poskytnutých Kupujúcemu na základe Zmluvy o NFP, bude Predávajúci povinný strpieť výkon 
kontroly/auditu/overovania súvisiacich s dodávkou zariadenia kedykoľvek počas platnosti a účinnosti 



 

 

Zmluvy o NFP a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12 všeobecných zmluvných podmienok 
Zmluvy o NFP a poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť. Za osoby oprávnené sa 
považujú: 

a) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby, 
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a 
nimi poverené osoby. 
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby. 
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov. 
f) Osoby prizvané orgánmi podľa písm. a)-e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi 
SR a EÚ. 

 
2. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov odsúhlasených oboma 
zmluvnými stranami. 
 
3. Zmluva je vyhotovená v deviatich exemplároch, z ktorých po podpísaní dostane Kupujúci 
sedem a Predávajúci dve vyhotovenia. 
 
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a Zmluva nadobúda 
účinnosť po splnení odkladacej podmienky, nasledujúci deň po dni jej zverejnenia na webovej stránke 
spoločnosti GEOTECH Bratislava s.r.o. v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky. 
Ustanovenia, z ktorých povahy vyplýva dlhšia záväznosť zostávajú platné a účinné v súlade s 
príslušnými ustanoveniami tejto Zmluvy. 
 
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so Zmluvou oboznámili, s jej obsahom súhlasia, na znak čoho 
pripájajú podpisy svojich oprávnených zástupcov. 
 
6. Odkladacia podmienka zmluvy spočíva v tom, že dôjde ku akceptácii výsledkov verejného 
obstarávania Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre 
štrukturálne fondy EÚ podľa článku 2, odseku 3 a 4 VZP.  
 
7. Zmluva sa uzeviera na dobu určitú do dvoch mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy, po 
splnení odkladacej podmienky podľa bodu 6. 
 
 
Prílohy: č. 1 - Technické špecifikácie prístrojov, softvéru a techniky 
 č. 2 – (Príloha č.1 k súťažným podkladom) Spôsob určenia ceny 
 č. 3 - Článok 12 VZP 
 
 

V __________, dňa ____________ 
 
 

_________________________ 
Predávajúci 

V __________, dňa ____________ 
 
 

_________________________ 
Kupujúci 

v zastúpení 
Ing. Ivan Lovíšek 

GEOTECH Bratislava s.r.o. 
konateľ 

 
 


