
Kúpna zmluva 
č.  

uzatvorená v súlade s § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v znení jeho 
neskorších predpisov, ktorá sa uzatvára medzi: 

 

Predávajúci: 

Adresa:                         

Štatutárny zástupca:  

IČO:  

IČDPH:  

Bankové spojenie:  

Číslo účtu:  

Zapísaný:   

(ďalej  ako  predávajúci) 

a 

Kupujúci : N.A.P., s.r.o. 

Sídlo spoločnosti   : Novozámocká cesta č.5, 945 01 Komárno 

Štatutárny zástupca   : Mgr. Attila Nagy, konateľ spoločnosti 

IČO   : 34137301 

IČ DPH   : SK 2020400734 

Bankové spojenie   : Slovenská sporiteľňa a.s. 

Číslo účtu - IBAN   : SK15 0900 0000 0000 2638 6836  

Zástupca vo veciach techn.  : Zoltán Csémy  

Telefón / fax   : +421/35/7713-179 

E-mail   : zoltan.csemy@nap.sk 
(ďalej ako kupujúci) 

 

Článok I 
Predmet zmluvy 

 
1.1  Predmetom zmluvy, ktorý bol predmetom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 

Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a metodického pokynu 
č.6, je dodávka hnuteľných vecí (ďalej len „PZ" ) uvedený v čl. IV podľa špecifikácie 
uvedenej v prílohe č. 1 zmluvy – podľa cenovej ponuky z verejnej súťaže,  vrátane 
dopravy, uvedenia do prevádzky, technickej dokumentácie v slovenskom jazyku a ostatných 
náležitostí nevyhnutných na riadne prevádzkovanie PZ. 

1.2 Predávajúci, ako úspešný uchádzač záväzne prehlasuje, že je vlastníkom PZ, resp. je plne 
oprávnený na predaj podľa tejto zmluvy ako aj na prevedenie vlastníctva k predmetu zmluvy na 
kupujúceho, t.j. PZ nie je ani predmetom záložného práva, neviaznu na ňom žiadne ťarchy ani iné 
vecné bremená, resp. iné práva tretích osôb. Výsledkom verejného obstarávania je uzavretie tejto 
kúpnej zmluvy. 
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Článok II 

Miesto a termín plnenia zmluvy 
 

2.1 Miestom plnenia je sídlo kupujúceho. 

2.2 Predávajúci je povinný dodať, namontovať a uviesť PZ do trvalej riadnej prevádzky a odovzdať 
ho v kompletnom a plne funkčnom stave kupujúcemu najneskôr do 3 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, čo potvrdia svojím podpisom oprávnení zástupcovia 
predávajúceho a kupujúceho na preberacom protokole. 

2.3 O dodaní PZ na stanovené miesto plnenia, jeho uvedení do trvalej riadnej prevádzky a odovzdaní 
je   predávajúci   povinný   upovedomiť   kupujúceho   vopred  a  to   minimálne   3  pracovné  dni 
pred predpokladaným termínom dodania PZ. 

2.4 V prípade porušenia povinností podľa čl. II bod 2.2 tejto zmluvy je predávajúci povinný uhradiť 
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z kúpnej ceny PZ v € za každý kalendárny deň omeškania. 

2.5 V prípade, že predávajúci nedodá predmet zmluvy ani v dohodnutom náhradnom termíne, 
predávajúci je povinný uhradiť všetky zmluvné pokuty a náhrady škôd, ako aj všetky ďalšie 
súvisiace škody spôsobené nedodržaním tejto kúpnej zmluvy. 

2.6 Kupujúci zaplatí úrok z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy v prípade omeškania  so 
zaplatením faktúry za každý deň omeškania. 

 
 

Článok III 
Prevod vlastníckeho práva 

 
3.1  Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho okamihom prevzatia kompletného a 

plne funkčného PZ v súlade s čl. II – po uhradení kúpnej ceny. 
 
 
Článok IV  

Cena a platobné podmienky 
 

4.1  Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za dodanie PZ kúpnu cenu. Kúpna cena bola 
stanovená v ponuke a je nasledovná: 

  
Počet 
kusov Názov tovaru Cena bez DPH  DPH 20% Cena s DPH  

1 ks     

Vyplní uchádzač aj názov tovaru 

Celková cena s DPH slovom: 

4.2 Súčasťou ceny je dodávka PZ, jeho doprava ku kupujúcemu, namontovanie, uvedenie do prevádzky a 
zaškolenie obsluhy. Súčasťou dodávky musí byť i dokladová časť nevyhnutná k riadnemu 
prevádzkovaniu.  

4.3 Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu celkovú cenu uvedenú bode 4.1. tohto článku na účet 
predávajúceho nasledovne: 10 % po nadobudnutí účinnosti zmluvy a zaslaní objednávky, 80 % 
po oznámení pripravenosti odoslania predmetu zákazky z výroby k objednávateľovi a  10 % po 
uvedení do trvalej prevádzky, po podpise preberacieho protokolu. Splatnosť faktúr je 14 dní od 
ich doručenia.  
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4.4 Prílohou konečnej faktúry - daňového dokladu musí byť: 

- dodací list potvrdený predávajúcim, 
- protokol o prevzatí predmetu zmluvy potvrdený kupujúcim, 
- protokol o vykonaní skúšok, 
- všetky doklady od PZ nevyhnutné na jeho prevádzku. 

4.5 Protokol o prevzatí predmetu a dodací list musia obsahovať presnú špecifikáciu predmetu plnenia 
tejto kúpnej zmluvy, najmä zoznam všetkých dodaných častí hnuteľných vecí s uvedením počtu 
kusov, výrobných čísel dodaných hnuteľných vecí alebo s uvedením ich inej  výstižnej  a 
jednoznačnej identifikácie. 

 

Článok V 

Ďalšie ustanovenia 

5.1 Záručná doba je stanovená v dĺžke 12 mesiacov odo dňa odovzdania PZ kupujúcemu. Záručná 
doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať predmet zmluvy pre jeho vady, za ktoré 
zodpovedá predávajúci. Počas celého trvania záručnej doby predávajúci bezodplatne nahradí 
alebo opraví všetky diely poškodené z dôvodu zlej koncepcie, závady alebo abnormálneho 
poškodenia nezavineného kupujúcim, alebo v prípade neodstrániteľnej závažnej vady vymení 
celý predmet zmluvy a to na vlastné náklady, čím nie je dotknutý nárok kupujúceho na uplatnenie 
náhrady škôd týmto spôsobených. 

5.2 Kupujúci   má   právo   neprevziať predmet   tejto   kúpnej   zmluvy   so   zjavnými   chybami, 
ktoré bránia v uvedení do prevádzky. Predmet zmluvy bude prevzatý až po odstránení 
uvedených vád.  

5.3 Ak kupujúci zistí, že predmet zmluvy počas trvania záručnej doby nie je v zhode 
s kvalitatívnymi podmienkami podľa čl. I, resp. sa zistia závady a tieto kupujúci písomne 
(emailom) nahlási, je zhotoviteľ povinný bezodkladne, najneskôr však do 24 hodín počas 
pracovnej doby (od 6,00 hod. do 22,00 hod.) nastúpiť na odstránenie závady. V prípade 
nesplnenia tohto záväzku je kupujúci oprávnený  účtovať predávajúcemu sankciu 50 € za 
každú hodinu počas pracovnej doby. 

5.4 Predávajúci sa zaväzuje počas záruky vykonávať on- line diagnostiku do jednej hodiny bez požiadavky 
na servisný poplatok. 

5.5 Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť uvedenie zariadenia do prevádzky, zabezpečovať záručný servis 
počas platnosti záruky a vykonávať záručné prehliadky podľa servisných podmienok. 

5.6 Predávajúci sa zaväzuje po dobu 10 rokov od uvedenia do prevádzky zabezpečovať dodávku 
náhradných dielov, na základe osobitných cenníkov ako súčasť pozáručného servisu. (Pozáručný servis 
predstavuje samostatnú službu, ktorá nie je zahrnutá v cene predmetu zákazky). 

5.7 Predávajúci nezodpovedá za škody vzniknuté bežným opotrebovaním, neodborným použitím a 
zaobchádzaním s PZ alebo použitím na iné účely, ako tie, na ktoré je predmet tejto zmluvy 
určený. 

5.8 Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 
medzi príslušným riadiacim orgánom a verejným obstarávateľom/konečným prijímateľom pomoci. 

5.9 Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:  
a) Poskytovateľ 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 uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a EÚ.  
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Článok VI 

 Záverečné ustanovenia 

6.1 Kupujúci a predávajúci súhlasia s podmienkami dohodnutými v tejto kúpnej zmluve, plne ich 
rešpektujú, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

6.2 Táto kúpna zmluva môže byť zmenená, doplnená alebo zrušená iba súhlasným prejavom vôle 
oboch zmluvných strán, a to písomným dodatkom. 

6.3 Vzťahy neupravené touto kúpnou zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka v platnom znení. 

6.4 Táto kúpna zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých 
kupujúci obdrží dve vyhotovenia a predávajúci jedno vyhotovenie. 

6.5 V prípade, ak pri riešení sporu nedôjde k dohode medzi zmluvnými partnermi, každá strana má 
právo sa obrátiť na súd. Zmluvné strany sa dohodli, že tento spor bude riešený podľa slovenského 
práva na miestne príslušnom súde. 

6.6 Kupujúci sa uchádza o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu výskum 
a inovácie, opatrenie 3.3.1. Kupujúci je preto povinný pred uzatvorením zmluvy predložiť celú 
dokumentáciu z VO na schválenie MH SR. Zmluva bude podpísaná zo strany kupujúceho až po 
schválení priebehu VO poskytovateľom pomoci. 

6.7 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť po 
schválení procesu VO zo strany poskytovateľa pomoci, t.j. účinnosť nadobudne  dňom 
doručenia Správy z následnej ex post kontroly VO po podpise zmluvy verejnému 
obstarávateľovi – Osobe podľa § 8 zákona o VO. 

 

 

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

 

Za predávajúceho Za kupujúceho 


