Príloha č. 3 výzvy

Kúpna zmluva č. ……….
uzavretá v súlade s ustanoveniami § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v
znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami:
Článok 1
Zmluvné strany
Kupujúci:
Obchodné meno:
Právna forma:
Zriaďovateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Konajúci:
Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných:
- technických, know how:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaný:
Bankové spojenie:
IBAN:
Telefón:
Fax:
E-mail:
(ďalej v texte aj ako: „kupujúci“)

Poliklinika Sabinov, n.o.
nezisková organizácia
Mesto Sabinov
SNP 1, 083 01 Sabinov
Ing. Miroslav Čekan – riaditeľ
Ing. Miroslav Čekan – riaditeľ
Ing. Miroslav Čekan – riaditeľ
Ing. Miroslav Čekan – riaditeľ
37 886 827
2022024345
SK2022024345
Register neziskových organizácií pod č.OVVS-116/2005-NO
...
...
...
...
...

a
Predávajúci:
Obchodné meno:
…
Právna forma:
…
Sídlo:
...
Štatutárny zástupca:
...
Konajúci:
...
Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných:
…
- technických, know how:
IČO:
...
DIČ:
...
IČ DPH:
…
Zapísaný:
…
Bankové spojenie:
...
IBAN:
...
Telefón:
...
Fax:
...
E-mail:
...
(ďalej v texte aj ako: „predávajúci“)

...

(predávajúci a kupujúci ďalej v texte spolu aj ako: „zmluvné strany“)
sa dohodli na tejto Kúpnej zmluve (ďalej v texte aj ako: „zmluva“ alebo „kúpna zmluva“):

Článok 2
Úvodné ustanovenia
1.

Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany ako výsledok procesu verejného obstarávania –
zadávania zákazky s nízkou hodnotou s názvom predmetu zákazky: „Sonografický prístroj“.

Článok 3
Predmet zmluvy
1.

Predmetom tejto kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho v dohodnutom termíne a mieste
dodať a odovzdať kupujúcemu predmet zmluvy, ktorý je bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 1
tejto zmluvy (ďalej v texte aj ako: „predmet zmluvy“ alebo „tovar“), a previesť na kupujúceho
vlastnícke právo k predmetu zmluvy a záväzok kupujúceho zaplatiť za predmet zmluvy kúpnu
cenu a predmet zmluvy prevziať, a to všetko za podmienok uvedených v tejto zmluve.

2.

Súčasťou dodania predmetu zmluvy je aj jeho doprava na miesto dodania, protokolárne
odovzdanie, montáž a inštalácia predmetu zmluvy a všetkých potrebných častí k úspešnej
inštalácii a uvedenie do prevádzky, konfigurácia predmetu zmluvy, odskúšanie funkčnosti a
prevádzkyschopnosti predmetu zmluvy, odborné zaškolenie poverených zamestnancov
kupujúceho ohľadne obsluhy predmetu zmluvy, vrátane inštruktáže pre rutinnú prevádzku a
údržbu, odovzdanie dokladov potrebných na užívanie predmetu zmluvy a výkon vlastníckeho
práva kupujúceho ako aj vykonanie všetkých ostatných činností nevyhnutých pre riadnu
prevádzku predmetu zmluvy.

3.

Záväzok predávajúceho dodať predmet zmluvy kupujúcemu sa považuje za splnený až riadnym
splnením všetkých jeho záväzkov podľa tejto zmluvy.

4.

Podrobný opis predmetu zmluvy s uvedením presných špecifikácií tovaru je obsahom Prílohy
č. 1 tejto zmluvy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
Článok 4
Dodanie predmetu zmluvy

1.

Predávajúci dodá kupujúcemu predmet zmluvy na miesto dodania: Poliklinika Sabinov, n.o.,
SNP 1, 083 01 Sabinov.

2.

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy vymedzený v čl. 1 tejto zmluvy v
termíne do 6 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

3.

Predávajúci je povinný zrealizovať dodávku predmetu zmluvy podľa čl. 3, čl. 4 a čl. 5 tejto
zmluvy.

4.

V prípade akéhokoľvek omeškania predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy (v rozsahu
podľa čl. 3, čl. 4 bod 1., 2., 3., čl. 5 tejto zmluvy) má kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo
výške 1% denne z celkovej ceny predmetu zmluvy uvedenej v čl. 6 bod 1. tejto zmluvy.
Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody. Pokiaľ
predmet zmluvy nebude dodaný ani v dodatočnej lehote určenej kupujúcim, kupujúci je
oprávnený odstúpiť od zmluvy a má nárok na náhradu škody, ktorá mu nedodaním predmetu
zmluvy vznikla; škodou sa v tomto prípade rozumie aj rozdiel medzi kúpnou cenou podľa čl. 6
bod 1. tejto zmluvy a kúpnou cenou, za ktorú kupujúci obstaral predmet zmluvy u iného
dodávateľa z dôvodu omeškania predávajúceho.

Článok 5
Podmienky dodania predmetu zmluvy
1.

Predávajúci je povinný po dodaní tovaru tento najmä nainštalovať, uviesť do prevádzky,
vykonať skúšobnú prevádzku minimálne v rozsahu stanovenom výrobcom, resp. dodávateľom
a riadnym spôsobom odborne zaškoliť poverených zamestnancov kupujúceho ohľadne obsluhy
predmetu zmluvy, vrátane inštruktáže pre rutinnú prevádzku a údržbu. O odbornom zaškolení
musí byt' vyhotovený protokol, v ktorom bude minimálne uvedený počet zaškolených osôb,
rozsah a druh školenia, termín a dĺžka školenia, miesto zaškolenia a osoby zodpovedné za
zaškolenie. Presný termín a miesto zaškolenia bude určený po vzájomnom dohovore obidvoch
zmluvných strán. Až riadnym splnením povinností podľa tohto článku tejto zmluvy a podľa čl.
3 a čl. 4 bod 1., 2., 3. tejto zmluvy sa záväzok predávajúceho dodať predmet zmluvy považuje
za splnený.

2.

Zmluvné strany sa dohodli, že o uvedení predmetu zmluvy do prevádzky a jeho kompletnom
odovzdaní a prevzatí vyhotovia protokol spôsobom obvyklým pre tento druh tovaru.

3.

Súčasťou protokolárneho odovzdania predmetu zmluvy podľa predchádzajúceho bodu bude
odovzdanie sprievodnej a technickej dokumentácie, ktorá sa k nemu vzťahuje, a ktorá je
potrebná na jeho užívanie a na výkon vlastníckeho práva, v rozsahu zodpovedajúcom charakteru
technického zariadenia a bezpečnostno-technickým požiadavkám - minimálne však:
a) protokoly o odovzdaní dokumentácie,
b) preberací a inštalačný protokol predmetu zmluvy s uvedením presného názvu tovaru a
výrobcu tovarov, vrátane vykonania preberacej funkčnej skúšky predmetu zmluvy,
c) v protokole budú rozpísané položky, z ktorých dodávka predmetu zmluvy pozostáva,
d) záručný list na predmet zmluvy, potvrdenia záruky na jednotlivé funkčné celky predmetu
zmluvy a ich komponenty,
e) protokol o odbornom zaškolení obsluhujúceho personálu podľa bodu 1. tohto článku tejto
zmluvy,
f) kompletná dokumentácia a návod na obsluhu a používanie tovaru v slovenskom jazyku,
g) EC Declaracion comformity - ES vyhlásenie o zhode, vrátane certifikátov,
h) potvrdenia o autorizovanom servise vydané výrobcom tovaru alebo akreditovanou
inštitúciou, ktorým predávajúci preukáže schopnosť vykonávať autorizovaný servis na
predmet zmluvy,
i) iné relevantne doklady.

4.

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu zmluvy a prechádza na neho nebezpečenstvo
škody na tovare, momentom protokolárneho prevzatia predmetu zmluvy.

5.

Predávajúci je povinný vykonať dodávku predmetu zmluvy v súlade:
a) so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
b) s technickými normami,
c) s pokynmi kupujúceho,
d) s požiadavkou na celkovú funkčnosť a na spôsobilosť predmetu zmluvy na jeho riadne
užívanie (prevádzkovanie), v spojitosti s riadnym užívaním predmetu zmluvy,
e) s hygienickými, zdravotnými, zdravotníckymi, požiarnymi a bezpečnostnými predpismi.
Článok 6
Kúpna cena a platobné podmienky

1.

Cena za predmet zmluvy podľa tejto zmluvy je výsledkom procesu verejného obstarávania a je
stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení
neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996
Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a je stanovená celkovou sumou vo výške
........................ EUR bez DPH, t.j. .................... EUR s DPH (slovom: ............................. eur a
..................... centov).

2.

V kúpnej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho spojené s dodaním predmetu zmluvy
a prevodom vlastníckeho práva, vrátane nákladov na dopravu do miesta dodania, poistenie,
náklady inštalácie, skúšobnej prevádzky, zaškolenia zamestnancov kupujúceho a ostatné
súvisiace služby, tak ako je to uvedené najmä v čl. 3, čl. 4 a čl. 5 tejto zmluvy.

3.

Dohodnutú kúpnu cenu je možné meniť len na základe písomného dodatku k tejto zmluve
podpísaného oboma zmluvnými stranami na úrovni ich štatutárnych zástupcov, v súlade so
zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.

4.

Predávajúci berie na vedomie, že predmet zákazky / predmet zmluvy bude financovaný zo
strany poskytovateľa: ÚV SR na realizáciu projektu č. 17 schválených ročných priorít okresu
Sabinov na rok 2020 v súlade so Zmluvou č. 252/2020 o poskytnutí regionálneho príspevku.

5.

Kúpnu cenu za predmet zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu na základe faktúry
riadne vystavenej predávajúcim a doručenej kupujúcemu. Predávajúci je oprávnený vystaviť
faktúru najskôr v deň protokolárneho odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy, čo bude
potvrdené príslušným protokolom zostaveným podľa tejto zmluvy. Splatnosť faktúry je 60 dní
odo dňa jej doručenia kupujúcemu, bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený
na faktúre.

6.

Prílohou faktúry vystavenej predávajúcim musia byť protokoly zo zaškolenia obsluhy podľa čl.
5 bod 1. tejto zmluvy a protokoly a iné listiny podľa čl. 5 bod 1., 2. a 3. tejto zmluvy, pričom
protokoly, resp. listiny s tým súvisiace musia byť písomné potvrdené zmluvnými stranami na
úrovni ich štatutárnych zástupcov.

7.

Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu, a to aj podľa § 74 zákona č. 222/2004
Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a musí minimálne obsahovať:
a) označenie povinnej a oprávnenej osoby v súlade s § 3a Obchodného zákonníka, sídlo, IČO,
DIČ, prípadne aj IČ DPH, ak je pridelené,
b) číslo a názov tejto zmluvy,
c) číslo faktúry, dátum vyhotovenia faktúry, dátum zdaniteľného plnenia,
d) deň dodania tovaru, deň splatnosti faktúry,
e) názov a adresu peňažného ústavu predávajúceho,
f) číslo účtu, na ktorý sa má platiť fakturovaná suma v tvare IBAN,
g) označenie predmetu dodávky,
h) fakturovanú sumu bez DPH a s DPH,
i) náležitosti pre účely DPH,
j) pečiatku a podpis oprávnenej osoby,
k) prílohy dohodnuté v tejto zmluve.

8.

V prípade, že výška kúpnej ceny na faktúre bude nesprávna, alebo ak doručená faktúra nebude
obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, resp. náležitosti uvedené v tomto článku tejto
zmluvy, alebo k nej nebude priložená akákoľvek z príloh podľa bodu 6. tohto článku tejto
zmluvy, kupujúci je oprávnený vrátiť faktúru predávajúcemu na jej opravu alebo doplnenie. V
tomto prípade začína plynúť nová 60 dňová lehota splatnosti faktúry po jej opätovnom doručení
kupujúcemu.

9.

Za deň uhradenia faktúry sa rozumie deň odpísania finančných prostriedkov z účtu kupujúceho.

10.

Predmet zmluvy sa bude realizovať bez preddavkov (bez záloh).

11.

Zmluvné strany sa dohodli, že ak kupujúci preukáže predávajúcemu, že požiadal o úhradu
kúpnej ceny (príspevku) v zmysle Zmluvy č. 252/2020 o poskytnutí regionálneho príspevku
(viď bod 4. tohto článku tejto zmluvy), ktorá mu však v lehote splatnosti faktúry predávajúceho
nebola príslušným poskytovateľom regionálneho príspevku schválená k prevodu, resp. nebola
prevedená v plnej výške alebo bola pozastavená alebo odňatá alebo iným obdobným spôsobom
krátená, potom prolonguje sa lehota splatnosti faktúry predávajúceho bez potreby ďalšieho
písomného dodatku k tejto zmluve ku dňu odstránenia dôvodu, resp. prekážky brániacich úhrade
faktúry podľa tohto článku tejto zmluvy. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že po dobu

prolongácie opísanej v predchádzajúcej vete tohto bodu nie je kupujúci v omeškaní so
zaplatením fakturovanej kúpnej ceny.
Článok 7
Zodpovednosť za vady, záruka
1.

Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu predmet zmluvy a všetky dodávky s tým spojené v
množstve a v akosti podľa podmienok tejto zmluvy a podmienok zadávania zákazky, plne
spôsobilý na užívanie na určený účel vyplývajúci z povahy tovaru. Predávajúci sa zaväzuje, že
predmet zmluvy ku dňu jeho dodania bude v jeho výlučnom vlastníctve a nebude zaťažený
žiadnymi právami tretích osôb, a že zároveň bude spĺňať všetky všeobecne záväzné právne
predpisy, technické normy a stanovené požiadavky na akosť, kvalitu, funkčnosť a
prevádzkyschopnosť, ako aj všetky bezpečnostné, požiarne, hygienické, zdravotnícke a
zdravotné normy. V prípade, že sa tak nestane, má predmet zmluvy vady.

2.

Predávajúci zodpovedá za právne i faktické vady, ktoré má predmet zmluvy v okamihu
prechodu nebezpečenstva škody na kupujúceho, a to aj vtedy, ak sa vada stane zjavnou až po
tomto čase, najneskôr však ku dnu uplynutia záručnej doby. Predávajúci zodpovedá aj za vadu,
ktorá vznikne až po prechode nebezpečenstva škody na predmete zmluvy na kupujúceho, za
podmienky, že nevznikla nevhodnou obsluhou, nedodržaním technických prevádzkových
podmienok stanovených predávajúcim.

3.

Predávajúci týmto poskytuje na predmet zmluvy a na všetky jeho komponenty záruku v dĺžke
najmenej po dobu 24 mesiacov. Záručná doba na predmet zmluvy bude uvedená v záručnom
liste, ktorý bude súčasťou odovzdávajúcej dokumentácie v zmysle čl. 5 tejto zmluvy. Záručná
doba začína plynúť dňom uvedenia predmetu zmluvy do prevádzky schopného stavu v mieste
dodania, a to za podmienok uvedených v tejto zmluve. Zárukou preberá predávajúci
zodpovednosť najmä za to, že predmet zmluvy bude po celú dojednanú dobu spôsobilý na
užívanie na dojednaný účel a bude bez vád. Predávajúci bude na vlastné náklady zabezpečovať
záručný servis predmetu zmluvy.

4.

Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú nemohol kupujúci predmet zmluvy užívať pre vady,
za ktoré zodpovedá predávajúci.

5.

V záručnej dobe predávajúci vykoná bezplatne aj záručné preventívne servisné prehliadky
predmetu zmluvy vo výrobcom predpísanom rozsahu podľa servisného manuálu. Poslednú
preventívnu servisnú prehliadku predávajúci vykoná dva týždne pred uplynutím záručnej doby
a bezplatne odstráni všetky zistené vady a nedostatky predmetu zmluvy.

6.

Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie ktorejkoľvek povinnosti predávajúceho podľa tohto
článku tejto zmluvy zo strany predávajúceho je postihované zmluvnou pokutou vo výške 100,EUR za každé jednotlivé porušenie povinnosti predávajúceho podľa tohto článku tejto zmluvy.
Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody.
Článok 8
Oznámenie vád a nároky z vád počas záručnej doby

1.

Vady predmetu zmluvy je kupujúci povinný reklamovať u predávajúceho bez zbytočného
odkladu po ich zistení, najneskôr však do konca záručnej doby. Reklamáciu je kupujúci
oprávnený uplatniť nepretržite 24 hodín denne na telefonickú linku ................. alebo faxom na
číslo .................. , resp. na e-mail ....................... Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že
ustanovenia § 428 ods. 1 písm. b) a c) Obchodného zákonníka sa nepoužijú a kupujúci má
nároky z vád predmetu zmluvy vždy, ak tieto vady boli oznámené v lehote uvedenej v tomto
článku tejto zmluvy.

2.

Ak má predmet zmluvy vady a kupujúci tieto vady oznámil predávajúcemu, kupujúci si môže
uplatniť niektorý z nárokov z vád tovaru podľa § 436 ods. 1 Obchodného zákonníka. Voľba

medzi nárokmi z vád patrí kupujúcemu a musí byť vykonaná písomne na adresu predávajúceho
uvedenú v obchodnom registri a/alebo na adresu servisného strediska predávajúceho. Kupujúci
umožní predávajúcemu odstránenie vád opravou, ak sú vady opraviteľné.
3.

Ak si kupujúci uplatní nárok na odstránenie vady predmetu zmluvy, predávajúci je povinný
zabezpečiť, že servisný technik a/alebo iná na to oprávnená osoba sa dostaví na opravu tovaru
do 48 hodín od nahlásenia vady (závady, poruchy). Pod nástupom technika na opravu sa
rozumie osobná návšteva technika na pracovisku prevádzky predmetu zmluvy, pričom dni
pracovného voľna a pracovného pokoja sa do uvedenej lehoty nezapočítavajú. Predávajúci je
povinný zabezpečiť odstránenie vady predmetu zmluvy v zmysle jeho plného sfunkčnenia na
vlastné náklady, s odbornou starostlivosťou, najneskôr do 5 pracovných dní od nahlásenia vady,
resp. v primeranej lehote v závislosti na povahe a závažnosti vady (závady, poruchy) a v
závislosti od skutočnosti, či je na vykonanie opravy potrebný náhradný diel z dovozu.
Nenastúpenie servisného technika na opravu predmetu zmluvy podľa tohto bodu riadne a včas
je spojené so zmluvnou pokutou pre predávajúceho vo výške 50,- EUR za každých začatých 24
hodín tohto omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok kupujúceho na
náhradu škody.

4.

Pokiaľ si kupujúci neuplatní konkrétny spôsob odstránenia vady, alebo pokiaľ je vada
neodstrániteľná spôsobom, ktorý zvolil kupujúci, predávajúci sa zaväzuje, že zvolí taký spôsob
odstránenia vady, ktorý je najefektívnejší a najviac zodpovedá potrebám kupujúceho. V rámci
záručnej doby je predávajúci povinný vykonávať záručný servis bezpodmienečne bezplatne, čo
zahŕňa napr. aj prácu technika, náklady na cestovné servisného technika, ceny použitých
náhradných dielov k oprave, vrátane výmeny náhradných dielov potrebných k oprave. V rámci
záručnej doby je predávajúci povinný vykonávať aj bezplatnú poradenskú starostlivosť o
predmet zmluvy.

5.

V prípade omeškania predávajúceho s odstránením vady predmetu zmluvy oproti lehote
uvedenej v bode 3. tohto článku tejto zmluvy, je predávajúci povinný zabezpečiť kupujúcemu
náhradný predmet zmluvy použiteľný na rovnaký účel, ako vadný predmet zmluvy, v opačnom
prípade má kupujúci právo na uplatnenie zmluvnej pokuty voči predávajúcemu vo výške 50,EUR za každých začatých 24 hodín omeškania predávajúceho s odstránením vady. Tým nie je
dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody, a to až do výšky 100% celkovej ceny predmetu
zmluvy uvedenej v čl. 6 bod 1. tejto zmluvy.

6.

Ak predávajúci neodstráni vadu alebo neposkytne náhradný predmet zmluvy ani v dodatočnej
primeranej lehote, ktorú mu kupujúci určil, alebo ak vyhlási, že vadu neodstráni, alebo ak je
vada neodstrániteľná, kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť.

7.

Predávajúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikne kupujúcemu alebo tretím osobám v dôsledku
toho, že predmet zmluvy má vady, za ktoré zodpovedá predávajúci. Predávajúci zároveň
zodpovedá za škodu spôsobenú kupujúcemu nepravdivosťou a/alebo neúplnosťou
ktoréhokoľvek z vyhlásení predávajúceho v tejto zmluve, resp. v protokoloch (listinách), ktoré
súvisia s touto zmluvou alebo predmetom tejto zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje odškodniť
kupujúceho za akékoľvek nároky, ktoré by prípadne tretie osoby uplatnili voči kupujúcemu z
dôvodu, že predmet zmluvy mal vady, za ktoré zodpovedá predávajúci, alebo že niektoré z
vyhlásení predávajúceho v tejto časti zmluvy boli nepravdivé a/alebo neúplné.

8.

Kupujúci je oprávnený vykonávať záručný servis odborne kvalifikovanými osobami.
Článok 9
Odstúpenie od zmluvy

1.

Kupujúci je oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že predávajúci podstatne
poruší jeho zmluvné povinnosti. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa považuje
najmä, nie však výlučne: nedodanie predmetu zmluvy v zmysle dohodnutých podmienok riadne
a/alebo včas a v kvalite podľa dohodnutých podmienok a/alebo jeho neodovzdanie kupujúcemu
v zmluvne dohodnutej lehote a/alebo nesplnenie iných povinností (záväzkov) predávajúceho

uvedených v tejto zmluve, ako aj neodstránenie vád riadne a včas predmetu zmluvy za
podmienok uvedených v tejto zmluve, resp. na majetok predávajúceho bol vyhlásený konkurz
alebo bola povolená reštrukturalizácia alebo predávajúci vstúpil do likvidácie. Kupujúci môže
pri použití akéhokoľvek dôvodu na odstúpenie uvedeného vyššie, resp. v tejto zmluve, odstúpiť
od zmluvy v časti, alebo aj od zmluvy ako celku.
2.

Pokiaľ predmet zmluvy nebude spĺňať podmienky a technické parametre požadované
kupujúcim v procese obstarávania, kupujúci je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť a má nárok
na náhradu škody, ktorá mu v dôsledku toho vznikla; škodou sa v tomto prípade rozumie aj
rozdiel medzi kúpnou cenou podľa čl. 6 bod 1. tejto zmluvy a kúpnou cenou, za ktorú kupujúci
obstaral predmet zmluvy u iného dodávateľa z dôvodu nesplnenia podmienok predávajúcim
týkajúcich sa technických parametrov predmetu zmluvy. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od
tejto zmluvy aj v prípade opísanom v bode 3. čl. 10 tejto zmluvy.

3.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, v prípade, že kupujúci nezaplatí dohodnutú
kúpnu cenu v zmysle zmluvne dohodnutých platobných podmienok ani do 90 dní od uplynutia
dojednanej lehoty splatnosti; predmetné oprávnenie predávajúceho nevzťahuje sa na prípady
opísané v bode 11. čl. 6 tejto zmluvy.

4.

Odstúpenie od zmluvy je účinné okamihom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy
oprávneným účastníkom zmluvy druhému účastníkovi zmluvy, resp. od iného dňa, ktorý bude
uvedený v písomnom odstúpení, pričom odstúpenie nebude mať retroaktívny účinok. V prípade
odstúpenia zmluva zaniká, avšak práva a povinnosti zmluvných strán sa do účinnosti odstúpenia
riadia touto zmluvou. Zmluvné strany dohodli sa, že tá časť zmluvy, ktorá sa týka zodpovednosti
za vady, záruky na predmet zmluvy, ako aj práv a povinností z toho vyplývajúcich, sú platné až
do uplynutia záručnej doby. Odstúpením od zmluvy nezanikajú ani povinnosti predávajúceho
spojené s náhradou škody, resp. so zaplatením zmluvných pokút dohodnutých pre prípad
porušenia tejto zmluvy.

5.

Právne účinky odstúpenia sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka s
účinkami ex nunc.

6.

Zaplatenie akejkoľvek zmluvnej pokuty uvedenej v tejto zmluve nemá vplyv na povinnosť
predávajúceho na úhradu náhrady škody a ušlého zisku, ktorá bola spôsobená porušením
povinnosti predávajúceho, na ktorú sa zmluvná pokuta vzťahuje. Kupujúci je oprávnený
domáhať sa náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu, a to aj po odstúpení od tejto zmluvy.

7.

Doručovanie pre účely tejto zmluvy sa vykonáva a považuje za platne a účinne vykonané vtedy,
ak sa doručuje doporučenou poštovou zásielkou na poslednú známu adresu sídla zmluvnej
strany, ktorá bola ako posledná známa adresa sídla touto zmluvnou stranou druhej zmluvnej
strane písomne oznámená, pričom za dodržanie podmienky písomného oznámenia sa považuje
i uvedenie novej adresy sídla na zmluve (vrátane jej prípadného dodatku) uzavretej medzi
zmluvnými stranami. Obe zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne si písomne oznamovať zmenu
adresy sídla bez zbytočného odkladu. V prípade, že zmluvná strana doporučenú poštovú
zásielku druhej zmluvnej strany z akéhokoľvek dôvodu neprevezme, resp. sa z akéhokoľvek
dôvodu doporučená poštová zásielka vráti späť zmluvnej strane ako jej odosielateľovi, považuje
sa táto zásielka za doručenú uplynutím 15 dní odo dňa jej odoslania na poslednú známu adresu
sídla zmluvnej strany (adresáta) v zmysle vyššie uvedeného, a to aj vtedy, ak sa zmluvná strana
uvedená ako adresát o tom nedozvedela. Podmienka písomného oznámenia je splnená aj vtedy,
ak listinu obsahujúcu písomné oznámenie osobne prevezme poverený zástupca adresáta a toto
prevzatie potvrdí svojim podpisom.
Článok 10
Osobitné ustanovenia

1.

Predávajúci sa zaväzuje, v prípade požiadavky výkonu kontroly/auditu/overovania súvisiaceho
s predmetom zmluvy oprávnenými osobami, kedykoľvek im poskytnúť všetku potrebnú
súčinnosť. V tejto súvislosti sa výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s predmetom

zmluvy môže vzťahovať aj na predávajúceho, a prípadne i jeho subdodávateľov. Predávajúci
berie na vedomie, že za strpenie výkonu kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s predmetom
zmluvy, poskytnutie súčinnosti pri výkone kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s
predmetom zmluvy a za prípadné poskytnutie podkladov pre výkon kontroly/auditu/overovania
súvisiaceho s predmetom zmluvy, prípadne prípravu pre výkon kontroly/auditu/overovania
súvisiaceho s predmetom zmluvy mu neprináleží žiadna odmena, náhrada ani iné plnenie. V
prípade prerušenia plnenia predmetu zmluvy z dôvodu vykonávania kontroly/auditu/overovania
súvisiaceho s predmetom zmluvy, bude lehota na zrealizovanie dodávky adekvátne predĺžená o
lehotu počas ktorej bolo prerušené plnenie predmetu zmluvy z dôvodu výkonu
kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s predmetom zmluvy.
2.

Účinnosť tejto zmluvy je podmienená poskytnutím finančných prostriedkov zo strany
poskytovateľa: ÚV SR na realizáciu projektu v súlade so Zmluvou č. 252/2020 o poskytnutí
regionálneho príspevku a úspešnosťou administratívnej kontroly celého procesu verejného
obstarávania. Zmluvné strany dohodli sa, že táto zmluva skončí v okamihu, kedy zo strany
poskytovateľa: ÚV SR nedôjde k poskytnutiu regionálneho príspevku v celom rozsahu v zmysle
už označenej Zmluvy č. 252/2020, ktorá bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (CRZ)
pod číslom / CRZ ID: #4474761. V tejto súvislosti sa zmluvné strany ďalej dohodli, že z tohto
titulu skončenia tejto zmluvy nemôžu si zmluvné strany nárokovať akékoľvek práva, povinnosti
alebo plnenia z tejto zmluvy, resp. náhradu škody, či iné obdobné odškodnenia, pokiaľ sa
zmluvné strany nedohodnú inak.

3.

Kupujúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy s predávajúcim v prípade, kedy ešte nedošlo
k plneniu zo zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a výsledky administratívnej finančnej
kontroly verejného obstarávania zo strany poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov
vzniknutých z obstarávania tovarov.
Článok 11
Všeobecné a záverečné ustanovenia

1.

Táto zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni kumulatívneho (súčasného) splnenia nasledovných podmienok:
a) zverejnenie zmluvy v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a
b) kladný výsledok overenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom: ÚV SR a
c) poskytnutie finančných prostriedkov v celom rozsahu zo strany poskytovateľa: ÚV SR na
realizáciu projektu v súlade so Zmluvou č. 252/2020 o poskytnutí regionálneho príspevku.

2.

Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia predovšetkým
ustanoveniami tejto zmluvy. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia slovenským
právnym poriadkom, najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

3.

Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou dohody.
V prípade, že nedôjde k dohode, zmluvné strany tejto zmluvy sa zaväzujú, že všetky spory,
ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe tejto zmluvy alebo
súvisiacich s touto zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, predložia
na príslušný všeobecný súd SR.

4.

V prípade, že je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné, zostávajú ostatné
ustanovenia tejto zmluvy platné a účinné. Miesto neplatného ustanovenia sa použijú
ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúce otázku vzájomného vzťahu
zmluvných strán. Zmluvné strany sa potom zaväzujú upraviť svoj vzťah prijatím iného
ustanovenia, ktoré svojím obsahom a povahou najlepšie zodpovedá zámeru neplatného
ustanovenia.

5.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú počas realizácie tejto zmluvy oboznamovať o všetkých
skutočnostiach spôsobilých mať vplyv na realizáciu práv a povinností vyplývajúcich z právnych
vzťahov založených touto zmluvou. Zmluvné strany sa tiež zaväzujú, že bez zbytočného
odkladu, najneskôr však v lehote 30 dní, sa budú vzájomne oboznamovať o všetkých

skutočnostiach spôsobilých mať vplyv na práva a právom chránené záujmy inej zmluvnej
strany.
6.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú počas realizácie tejto zmluvy poskytovať všetku
vzájomnú súčinnosť potrebnú k dosiahnutiu splnenia oprávnení a záväzkov vyplývajúcich z
tejto zmluvy. Súčinnosť si budú poskytovať bezprostredne po tom, čo budú inou zmluvnou
stranou na jej poskytnutie vyzvané.

7.

Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v čl. 1 tejto zmluvy sú v súlade so skutočným
stavom platným v čase uzavretia zmluvy. Zmluvné strany sú povinné oznámiť zmenu
príslušných údajov bezodkladne písomne inej zmluvnej strane, pokiaľ tak neučinia, nemôžu sa
domáhať voči inej zmluvnej strane žiadnych nárokov spojených s touto zmenou.

8.

Predávajúci nie je oprávnený postúpiť svoje práva a povinnosti podľa tejto zmluvy na inú osobu
bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho. V prípade porušenia tohto záväzku
predávajúci stotožňuje sa s kupujúcim v tom, že takýto úkon je v rozpore s dobrými mravmi s
následkami jeho absolútnej neplatnosti (§ 39 Občianskeho zákonníka v spojení s § 1 ods. 2
Obchodného zákonníka).

9.

Predávajúci je povinný v súlade so zákonom 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 RPVS“ ), pokiaľ sa ho povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora týka,
byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora po celú dobu trvania tejto Zmluvy. Ak je
predávajúcim skupina dodávateľov podľa § 37 zákona o verejnom obstarávaní, má každý člen
tejto skupiny dodávateľov povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
Porušenie povinností predávajúceho uvedených v tomto bode tejto zmluvy sa považuje za
podstatné porušenie zmluvných povinností, s následkom vzniku oprávnenia kupujúceho
odstúpiť od tejto zmluvy v zmysle čl. 9 tejto zmluvy.

10.

Subdodávky
- Predávajúci môže zabezpečiť časť plnenia predmetu zmluvy prostredníctvom svojich
subdodávateľov.
- Predávajúci garantuje spôsobilosť subdodávateľov pre plnenie predmetu zmluvy.
- Predávajúci zodpovedá za celé a riadne plnenie zmluvy počas celého trvania zmluvného
vzťahu s kupujúcim a to bez ohľadu na to, či predávajúci použil subdodávky alebo nie, v
akom rozsahu a za akých podmienok. Kupujúci nenesie akúkoľvek zodpovednosť voči
subdodávateľom predávajúceho.
- Predávajúci je povinný oznámiť kupujúcemu akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi,
do piatich pracovných dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala.
- Predávajúci má právo na zmenu subdodávateľa, alebo na doplnenie nového subdodávateľa
vo vzťahu k plneniu, ktorého sa táto zmluva týka.
- Predávajúci je povinný do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so
subdodávateľom, alebo v deň nástupu subdodávateľa (podľa toho, ktorá skutočnosť nastane
skôr), predložiť aktualizovaný zoznam subdodávateľov, ktorý musí obsahovať minimálne
identifikáciu subdodávateľa, predmet subdodávky, predpokladaný podiel zákazky zadávaný
subdodávateľovi a osobu oprávnenú konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa
pobytu, dátum narodenia).
- Subdodávatelia, ktorí sa podieľajú na dodaní plnenia, a ktorí majú povinnosť zapisovať sa
do registra partnerov verejného sektora, musia byť zapísaní v registri partnerov verejného
sektora podľa Zákona o RPVS.
- Porušenie povinností predávajúceho uvedených v tomto bode zmluvy sa považuje za
podstatné porušenie zmluvných povinností, s následkom vzniku oprávnenia kupujúceho
odstúpiť od tejto zmluvy v zmysle čl. 9 tejto zmluvy.

11.

Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce im z tejto zmluvy prechádzajú na prípadných
ich právnych nástupcov.

12.

Zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné realizovať iba formou očíslovaných písomných
dodatkov, ktoré budú podpísané oboma zmluvnými stranami na úrovni ich štatutárnych
zástupcov.

13.

Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých kupujúci dostane dve vyhotovenia a
predávajúci jedno vyhotovenie.

14.

Predávajúci výslovne súhlasí so zverejnením tejto zmluvy zo strany kupujúceho.

15.

Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, sú oprávnení k
podpisu tejto zmluvy a na tejto zmluve sa dohodli dobrovoľne. Zmluvné strany prehlasujú, že
táto zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v
tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Táto zmluva bola nahlas prečítaná,
vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že tejto zmluve porozumeli a na znak svojej
slobodnej vôle túto zmluvu vlastnoručne podpisujú.

16.

Prílohy zmluvy:
Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zmluvy
Príloha č. 2: Subdodávatelia (ak je relevantné)
Za kupujúceho:

Za predávajúceho:

V Sabinove, dňa .....................

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

...............................................
Ing. Miroslav Čekan - riaditeľ

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

