Kúpna zmluva
Uzavretá v súlade s ustanovením §269 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník
(ďalej len „Zmluva“)
Čl. I. Zmluvné strany
1.1. Predávajúci:
Názov:
Sídlo:
Zapísaný v:
Štatutárny orgán:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC/SWIFT
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
(ďalej len „Predávajúci“)
1.2.

Kupujúci:

Názov:
o106, spol. s r.o.
Sídlo:
Hviezdoslavova 18, 974 01 Banská Bystrica
Zapísaný v: OR OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, Vložka číslo: 31920/S
Štatutárny orgán: Ing. Tomáš Redlinger
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.
IBAN ( predfinancovanie):
SK4911000000002946079257
IBAN (refundácia):
SK3711000000002922887452
IČO: 36433896
DIČ: 2022047115
IČ DPH: SK2022047115
(ďalej len „Predávajúci“)
Čl. II. Východiskové podklady a definícia pojmov
2.1 Táto Zmluva je uzatvorená ako výsledok zadávania zákazky „Tlačiareň s priezoelektrickou
atramentovou technológiou s vytvrdzovaným UV svetlom (UV svetlo Curable Inkjet)“.
2.2 Obchodný zákonník – zákon č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov.
2.3 Občiansky zákonník – zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov
2.4 Zákon o DPH – zákon č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov

2.5 Zákon o verejnom obstarávaní – zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
2.6 Deň je kalendárny deň, pokiaľ v tejto Zmluve nie je výslovne uvedené niečo iné.
2.7. Tlačiareň je tovar špecifikovaný v prílohe č.1 tejto zmluvy.
Čl. III. Predmet plnenia
3.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať 1 ks Tlačiarne podľa špecifikácie
uvedenej v prílohe č.1 Zmluvy.
3.2 Predávajúci vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom Tlačiarne. Kupujúci nadobudne vlastnícke
právo k Tlačiarni okamihom, kedy mu bude odovzdaný zo strany Predávajúceho na základe
Protokolu o odovzdaní a prevzatí tlačiarne špecifikovaného v č. VIII. ods. 8.3 tejto Zmluvy.
Čl. IV Termín dodania
4.1 Predávajúci dodá Kupujúcemu Tlačiareň špecifikovanú v prílohe č.1 Zmluvy do 4 mesiacov
od doručenia písomnej objednávky od Predávajúceho.
Čl. V Cena predmetu zmluvy
5.1 Cena za predmet plnenia v rozsahu podľa Čl. III ods. 3.1 predstavuje čiastku:
Cena za 1 ks Tlačiarne v EUR bez DPH:
XXX
5.2 V cene podľa ods. 5.1 tohto článku Zmluvy sú zahrnuté všetky ekonomicky oprávnené
náklady súvisiace s dodaním predmetu plnenia v rozsahu podľa čl. III. ods. 3.1 tejto Zmluvy.
Uvedená cena je konečná bez možnosti doúčtovania ďalších nákladov.
5.3 V prípade, že Predávajúci je platcom DPH v Slovenskej republike ( ďalej len „SR“), k cene
bude pripočítaná DPH vo výške stanovenej platnými právnymi predpismi upravujúcimi výšku
DPH v deň vzniku daňovej povinnosti v prípade, že je aplikovateľná v súlade s platným znením
zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Zákon o DPH“).
Čl. VI. Platobné podmienky
6.1 Cena za dodávku uvedenú v čl. V ods. 5.1 tejto Zmluvy sa Kupujúci zaväzuje uhradiť
Predávajúcemu nasledovne:
Na základe faktúry vystavenej Predávajúcim po dodaní 1 ks Tlačiarne a jej odovzdaní
kupujúcemu na základe písomného Protokolu o odovzdaní a prevzatí tlačiarne špecifikovanej
v čl. VIII. ods. 8.3 tejto Zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktúry bude Protokol o odovzdaní
a prevzatí tlačiarne špecifikovaný v čl. VIII. ods. 8.3 tejto Zmluvy podpísaný oprávnenými
zástupcami obidvoch zmluvných strán, ktorý bude tvoriť aj prílohu faktúry, ako jej
neoddeliteľnú súčasť.

6.2 Faktúra
6.2.1 Platba bude uskutočnená na základe faktúry vystavenej Predávajúcim
Fakturácia musí byť vykonaná v súlade s platnými právnymi predpismi. Faktúra musí
obsahovať dohodnuté náležitosti a náležitosti vyžadované v zmysle platných právnych
predpisov.
Okrem údajov určených v zmysle platných právnych predpisov musí faktúra obsahovať:
- Označenie zmluvy
- Lehotu splatnosti faktúr
- Označenie peňažného ústavu a číslo účtu Predávajúceho
- Podpis zástupcu oprávneného konať v mene Predávajúceho
6.2.2 Platba bude uskutočnená v EUR, na číslo účtu Predávajúceho uvedené v záhlaví tejto
Zmluvy a to najneskôr v deň splatnosti faktúry. V prípade, že faktúra nebude obsahovať
náležitosti vyžadované v zmysle platných právnych predpisov, alebo ak údaje vo faktúre nie sú
uvedené v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve, Kupujúci je oprávnený faktúru
vrátiť Predávajúcemu bez zaplatenia. V takom prípade prestáva plynúť lehota splatnosti
faktúry. Kupujúci je povinný uviesť dôvod vrátenia faktúry. Nová lehota splatnosti faktúry
začne plynúť znova až dňom doručenia opravenej (novej) faktúry, ktorá spĺňa požiadavky
všeobecne záväzných právnych predpisov a tejto Zmluvy.
6.2.3 Predávajúci je povinný zaslať faktúru pre Kupujúceho na adresu podľa č. I. tejto Zmluvy.
6.3 Splatnosť faktúry
6.3.1 lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry Kupujúcemu. Lehota
splatnosti faktúry začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení faktúry Kupujúcemu.
6.3.2 Ak je Kupujúci v omeškaní s úhradou faktúry, Predávajúci si môže uplatniť voči
Kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,01% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania,
maximálne však do celkovej výšky 5% zo sumy vystavenej faktúry.
Čl. VII. Miesto dodania
7.1 Miestom dodania a prevzatia tlačiarne bude adresa: Stavebná 25, 974 01 Banská Bystrica.
Čl. VIII. Odovzdanie tlačiarne
8.1 Predávajúci je povinný odovzdať Tlačiareň spolu s dokladmi pre prevádzku. V tlačiarni musí
byť návod na obsluhu v slovenskom, alebo českom jazyku.
8.2 Deň odovzdania Tlačiarne oznámi predávajúci 2 pracovné dni vopred. Pokiaľ Kupujúci zistí,
že odovzdávaná Tlačiareň nezodpovedá špecifikácii v prílohe č.1 tejto Zmluvy, alebo
podmienkam stanoveným v tejto Zmluve, alebo Tlačiareň bude odovzdaná bez požadovaných
dokladov, je Kupujúci oprávnený neprevziať Tlačiareň a dohodnúť s Predávajúcim náhradný
termín odovzdania Tlačiarne.
8.3 O odovzdaní a prevzatí Tlačiarne bude spísaný „Protokol o odovzdaní a prevzatí tlačiarne“,
v ktorom bude uvedený zoznam odovzdanej dokumentácie. Originál tohto protokolu sa po

jeho obojstrannom podpísaní zmluvnými stranami stane neoddeliteľnou súčasťou tejto
Zmluvy.
Čl. IX. Záručná doba
9.1 Predávajúci je povinný dodať Tlačiareň špecifikovanú v prílohe č.1 tejto Zmluvy
v množstve, akosti a vyhotovení, ktoré určuje táto Zmluva. V opačnom prípade má dodaná
Tlačiareň vady a Predávajúci zodpovedá za vady Tlačiarne v zmysle ustanovení §422
a nasledujúcich Obchodného zákonníka.
9.2 Predávajúci preberá záväzok zo záruky za akosť dodanej Tlačiarne, pričom dĺžka záručnej
doby je 24 mesiacov.
9.3 Predávajúci sa zaväzuje, že odstráni vady reklamované Kupujúcim na vlastné náklady a to
bezodkladne, najneskôr do tridsať (30) kalendárnych dní od doručenia reklamácie, pokiaľ
nebude medzi zmluvnými stranami písomne dohodnuté inak.
9.4 Po odstránení vady spíšu zmluvné strany tejto zmluvy protokol o odstránení vady. Kupujúci
je oprávnený odmietnuť podpísať protokol o odstránení vady v prípade, že vada nebude
celkom odstránená. Do doby podpisu protokolu o odstránení vady je Predávajúci v omeškaní
s odstraňovaním vady so všetkými vyplývajúcimi dôsledkami z tejto Zmluvy.
9.5 Kupujúci je oprávnený odstrániť vadu na náklady Predávajúceho bez ujmy na svojich
právach zo záruky, pokiaľ je Predávajúci v omeškaní s odstraňovaním vady o viac ako 15 dní.
9.6 Po odstránení vady plynie ďalej záručná doba, podľa pôvodnej dohodnutej dĺžky záruky,
týkajúcej sa tej časti Tlačiarne, ktorá bola vadou dotknutá, alebo ktorá bola dotknutá
v dôsledku odstraňovania vady.
Čl. X Zmluvné pokuty
10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Predávajúci nedodá Kupujúcemu 1 ks
Tlačiarne špecifikovanej v prílohe č.1 tejto Zmluvy v lehote dohodnutej v čl. IV ods. 4.1 tejto
Zmluvy, zaplatí Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,3% z ceny Tlačiarne bez DPH uvedenej
v článku V. ods. 5.1 tejto Zmluvy, ktorá bude stanovená na základe výsledku verejného
obstarávania, za každý deň omeškania s plnením tohto záväzku. Predávajúci je povinný
zaplatiť zmluvnú pokutu do tridsať (30) dní od doručenia výzvy na zaplatenie zmluvnej pokuty
Kupujúcim.
10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak bude Predávajúci v omeškaní s odstránením
vád reklamovaných Kupujúcim v priebehu záručnej doby, zaplatí Kupujúcemu zmluvnú pokutu
vo výške 100 eur (slovom: jedno sto eur) za každú jednu vadu a jeden deň omeškania.
10.3 Uplatnením zmluvnej pokuty podľa odseku 10.1 a/alebo 10.2 tohto článku Zmluvy nie je
dotknuté právo Kupujúceho na náhradu škody, ktorá mu vznikla porušením povinnosti
Predávajúceho a to v celej výške tejto náhrady, teda aj vo výške, ktorá presahuje dohodnutú
zmluvnú pokutu.

Čl. XI. Doručovanie
11.3 Pokiaľ táto Zmluva neurčuje inak, potom všetky oznámenia alebo iné dokumenty
odoslané zmluvnými stranami musia byť v písomnej forma a musia byť preukázateľne
doručené osobne, poštou (doporučenou zásielkou), alebo prostredníctvom registrovaných
služieb. Zásielky budú doručované na adresu sídla Zmluvnej strany uvedenú v tejto Zmluve,
pokiaľ príslušná zmluvná strana neoznámi a nepreukáže originálom Výpisu z obchodného
registra zmenu sídla – v takomto prípade sa bude doručovať na novú adresu sídla. V prípade
nesúladu adresy podľa tejto Zmluvy, resp. adresy oznámenej s adresou uvedenou na
aktuálnom výpise z obchodného registra budú písomnosti doručované na obidve adresy,
pričom na doručenie postačuje doručenie aspoň na jednu z týchto adries.
11.4 Dojednáva sa, že listiny zasielané prostredníctvom pošty sa budú považovať za doručené
uplynutím lehoty piatich (5) pracovných dní od odoslania listiny na adresu uvedenú v Zmluve
a to bez ohľadu na úspešnosť ich doručenia, pričom na preukázanie odoslania takejto listiny
postačuje podací lístok potvrdený poštou.
11.5 Listiny zasielané prostredníctvom registrovaných kuriérskych služieb (najmä DHL, IN
TIME, UPS, TNT Express) sa budú považovať za doručené okamihom prevzatia takejto listiny
ktorýmkoľvek zamestnancom príslušnej zmluvnej strany. V prípade neúspešnosti prvého
doručenia listiny zasielanej prostredníctvom registrovaných kuriérskych služieb sa bude takáto
listina považovať za doručenú tretím (3) dňom po vykonaní prvého pokusu o doručenie s tým,
že na preukázanie doručenia takejto listiny zasielanej prostredníctvom registrovaných
kuriérskych služieb postačuje vyhlásenie kuriérskej služby o vykonaní prvého pokusu
o doručenie.
Čl. XII. Osobitné vyhlásenia zmluvných strán
12.1 Predávajúci týmto vyhlasuje, že:
12.1.1 je výlučným vlastníkom Tlačiarne a je oprávnený s Tlačiarňou nakladať, a ani
neuzatvoril žiadnu zmluvu, alebo dohodu a ani nedal návrh na uzavretie takej zmluvy alebo
dohody, na základe ktorej by mohlo tretej osobe vzniknúť vlastnícke právo k Tlačiarni
12.1.2 Tlačiareň nie je zaťažená žiadnym vecnou ťarchou, alebo vecnými právami tretích osôb
a ani neuzatvoril žiadnu zmluvu alebo dohodu a ani nedal návrh na uzavretie takej zmluvy
alebo dohody, na základe ktorej by mohla vecná ťarcha alebo vecné právo tretej osoby
vzniknúť.
12.1.3 Tlačiareň nie je predmetom žiadnych nájomných a iných užívacích práv a vzťahov.
12.2 Pokiaľ sa niektoré z vyhlásení Predávajúceho uvedených v ods. 12.1, bodoch 12.1.1 až
12.1.3 tohto článku Zmluvy ukáže ako nepravdivé alebo zavádzajúce, zaväzuje sa Predávajúci
uhradiť Kupujúcemu vzniknutú škodu v celom rozsahu bez obmedzenia. Kupujúci je z tohto
dôvodu oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy.

12.3 Kupujúci ani Predávajúci nenesú zodpovednosť za nesplnenie svojich zmluvných záväzkov
v dôsledku vyššej moci. Pod pojmom vyššia moc sa rozumie pôsobenie nepredvídateľných
udalostí, ktoré sa vyskytnú po uzavretí Zmluvy a ktoré sú mimo možnosti zvládnutia
zmluvnými stranami, alebo proti ktorým nemôžu zmluvné strany prijať dostatočné opatrenia,
akými sú organizované štrajky celých priemyselných odvetví, vojna, mobilizácia a prírodné
pohromy v takom rozsahu, že celkom bránia alebo zásadne spôsobujú meškanie plnenia
zmluvných záväzkov niektorej zo zmluvných strán. Zmluvná strana, na ktorú pôsobí prípad
vyššej moci, musí urobiť patričné opatrenia pre obmedzenie alebo minimalizáciu dôsledkov
týchto udalostí a k tomu musí predložiť podrobný plán druhej zmluvnej strane. Predávajúci
a Kupujúci musia spolupracovať pri predchádzaní meškania alebo akýmkoľvek iným
následkom. Zmluvná strana, ktorá uplatňuje vyššiu moc, je povinná bez meškania písomne
informovať druhú zmluvnú stranu o takejto udalosti, jej začiatku a pravdepodobnom trvaní.
Podobným spôsobom musí byť oznámený okami ukončenia udalosti.
Čl. XIII. Záverečné ustanovenia
13.1 Obsah tejto Zmluvy je možné meniť alebo doplňovať len formou písomných dodatkov
k tejto Zmluve, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými
zástupcami obidvoch zmluvných strán.
13.2 Pred uplynutím dojednanej doby je možné Zmluvu zrušiť:
a) dohodou zmluvných strán
b) odstúpením od Zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou v prípade porušovania
dohodnutých zmluvných podmienok druhou zmluvnou stranou,
c) Kupujúci má právo odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak Predávajúci nebol v čase
uzavretia Zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona
č.315/2016 o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, alebo ak bolo právoplatne rozhodnuté o jeho výmaze z registra partnerov
verejného sektora, alebo ak bolo právoplatne rozhodnuté o pokute pre Predávajúceho
z dôvodov podľa §13 ods. 2 zákona č.315/2016 o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, alebo ak mu bol právoplatne uložený zákaz
účasti podľa §182 ods. 3 písm. b) zákona č.343/2015 o verejnom obstarávaní.
d) 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.
e) Kupujúci má právo odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak Predávajúci nesplní dodať svoj
záväzok dodať Kupujúcemu Tlačiareň podľa tejto Zmluvy riadne a včas, t.j.
v požadovanom množstve a/alebo kvalite a /alebo lehote určenej v tejto Zmluve.
f) Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy bez akýchkoľvek sankcií aj v prípade, kedy
ešte nedošlo k plneniu Zmluvy Kupujúcim a Predávajúcim ak výsledky administratívnej
finančnej kontroly Kupujúceho neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých
z obstarania tovarov.
g) Kupujúci má právo odstúpiť od Zmluvy podľa čl. XII. ods. 12.2 tejto Zmluvy.

Odstúpenie od Zmluvy nadobúda účinnosť dňom písomného doručenia oznámenia
o odstúpení od Zmluvy druhej strane.
13.3 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia
zákona č.13/1991 Zb. Obchodný zákonník.
13.4 Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými tovarmi
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im
všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a ním poverené osoby
b) Ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja SR a ním poverené osoby
c) Ministerstvo financií SR a ním poverené osoby a Úrad vládneho auditu
d) Protimonopolný úrad SR
e) Kontrolné orgány EÚ
f) Výbor pre vnútorný audit a vládny audit
g) Najvyšší kontrolný úrad SR
h) Splnomocnení zástupcovia EK a Európskeho dvora audítorov
13.5 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých si 2 vyhotovenia ponechá
Predávajúci a 2 vyhotovenia Kupujúci.
13.6 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch
zmluvných strán. Zmluva nadobúda účinnosť po splnení tzv. odkladacej podmienky účinnosti,
t.j. nadobudne účinnosť v deň, nasledujúci po dni doručenia správy z kontroly verejného
obstarávania zo strany riadiaceho/sprostredkovateľského orgánu s kladným verdiktom.
13.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali a porozumeli jej, že ich vôľa v nej
dosiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú
dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jej
obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.
13.8 Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú nasledovné prílohy:
- Príloha č.1 Špecifikácia predmetu plnenia
- Príloha č.2 Zoznam subdodávateľov
V Banskej Bystrici, dňa ...................

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

..................................................
Ing. Tomáš Redlinger, konateľ
Kupujúci

.........................................
XXX
Predávajúci

Príloha č.1 Špecifikácia predmetu plnenia
„Tlačiareň s priezoelektrickou atramentovou technológiou s vytrvdzovaným UV svetlom
(UV svetlo Curable Inkjet)“

názov
množstvo
tlačiareň s piezoelektrickou atramentovou 1 kus
technológiou s vytvrdzovaným UV svetlom
(UV Curable Inkjet)

Popis požiadaviek:
popis
Technológia tlače – tlačiareň
s piezoelektrickou atramentovou
technológiou s vytvrdzovaným UV
svetlom (UV Curable Inkjet)
Optické rozlíšenie
Typ tlačiarne – tlačiareň s plochým
tlačovým stolom (flatbed)
Rozmery potlače plochých
materiálov
Možná hrúbka potlačeného
materiálu
Počet tlačových hláv (kanálov)
Konfigurácia tlačových hláv (farby
+ biela + lak) – CCMMYYKK +2x W
(Krycia biela) + 2x V (lak)
Možnosť tlače na rolované
materiály
Rýchlosť tlače
Plochý tlačový stôl (flatbed) –
plochý tlačový stôl so vzduchovým
podtlakom na pevné uchytenie
tlačového materiálu
a registračnými kolíkmi
Ochrana tlačovej hlavy pred
nárazom – mechanická a optická
Softvér – RIP a obslužný SW
Záruka na zariadenie
Inštalácia a zaškolenie

Požadovaná hodnota

Doplniť (áno/nie, príp.
konkrétnu hodnotu)

Áno

XXX

1440 x 1440 dpi
Áno

XXX
XXX

Min. 1200 x 2400 mm

XXX

Min. 50 mm

XXX

12
Áno

XXX
XXX

Áno

XXX

55m2/hod
Áno

XXX
XXX

Áno

XXX

Áno
24 mesiacov
áno

XXX
XXX
XXX

Príloha č.2 Zoznam subdodávateľov
Vyhlásenie o subdodávateľoch
Identifikácia uchádzača:
Obchodný názov:
Sídlo:
IČO:
Štatutárny zástupca:
Ako štatutárny zástupca uchádzača týmto vyhlasujem, že na realizácii predmetu zákazky:
„Tlačiareň s priezoelektrickou atramentovou technológiou s vytrvdzovaným UV svetlom
(UV svetlo Curable Inkjet)“
-

sa nebudú podieľať žiadni subdodávatelia a celý predmet bude vykonaný vlastnými
kapacitami *

-

sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:*

*nechodiace sa prečiarknite
Obchodný
názov a sídlo
subdodávateľa

Predmet
subdodávky

Rozsah
subdodávky
(%)

Rozsah
subdodávky
(EUR, bez
DPH)

IČO,
DIČ,
IČ
DPH

Osoba oprávnená konať za
subdodávateľa
Meno a
adresa Dátum
priezvisko
narodenia

Upozornenie:
V prípade, ak podiel subdodávky presiahne hodnotu 100 000,00 EUR bez DPH, subdodávateľ
je povinný byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora podľa zákona č.315/2016 Z.z.
Dátum podpisu:
Miesto podpisu:
Meno osoby oprávnenej konať za uchádzača:

Podpis:

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

