KÚPNA ZMLUVA č. ..........
uzatvorená podľa § 409 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/ 1991 Zb. v platnom znení
a § 45 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov
Predávajúci:
Sídlo:
Zapísaný v Obch. registri:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu IBAN:

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

(ďalej len ako „Predávajúci")
a
Kupujúci:
Sídlo:
Zapísaný v Obch. registri:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

HOSTIN s.r.o.
SNP 129, 919 04 Smolenice
Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.40192/T
Ing. Jozef Hostin, konateľ
50 942 492
2120541720
SK2120541720

(ďalej len ako „Kupujúci")
Čl. I.
Úvodné ustanovenie

1.
2.
3.

1.

2.

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledku obstarávania, ktoré bolo vyhlásené
dňa 17.7.2019 zverejnením Výzvy na predkladanie ponúk na web stránke Prijímateľa
www.hostin-kovo.sk a na www.partnerskadohoda.gov.sk.
Predávajúci je úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní identifikovanom v predošlom
bode.
Predmet zákazky bude v prípade podpisu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku z časti financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého
Ministerstvom hospodárstva SR v rámci operačného programu Výskum a inovácie na základe
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt „Podpora novovzniknutého
podniku prostredníctvom investície do technologického vybavenia – HOSTIN, s.r.o. - CNC
formovací lis“, kód projektu v ITMS: 313031L684 (ďalej len „Projekt“).
Čl. II.
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je nákup Kupujúceho a dodávka Predávajúceho predmetu kúpy podľa
Prílohy č.1 tejto kúpnej zmluvy – Opis predmetu zákazky (ďalej len ako „Príloha č.1), ktorá tvorí
neoddeliteľnú časť tejto zmluvy. Predmet zmluvy sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu
vo vyhotovení, s výbavou a sprievodnou dokumentáciou minimálne v zmysle špecifikácie
uvedenej v Prílohe č. 1.
Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu predmet zmluvy, špecifikovaný v bode 1. článku
II., (ďalej len ako „Tovar“ alebo „Zariadenia“, v príslušnom gramatickom tvare) vrátane
súvisiacich dodávok uvedených v bode 3. tohto článku zmluvy a Kupujúci sa zaväzuje Tovar
prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu podľa článku IV. zmluvy, a to za podmienok
dohodnutých v tejto zmluve.
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3.

4.

5.

Súčasťou dodávky – Tovaru pre Kupujúceho podľa tejto zmluvy sú aj nasledovné služby
a práce zo strany Predávajúceho:
▪ doprava Tovaru na miesto dodania v zmysle článku III. bod 3. zmluvy,
▪ umiestnenie a upevnenie dodaných Zariadení na podložie pripravené verejným
obstarávateľom - Kupujúcim v mieste dodania,
▪ montáž Zariadení, ich uvedenie do prevádzky, vrátane testovania funkčnosti,
▪ vykonanie všetkých východiskových odborných prehliadok, odborných skúšok a iných
skúšok a kontroly za účelom splnenia záväzných právnych predpisov upravujúcich
požiadavky na bezpečnú prevádzku Zariadení, stanovených platnou legislatívou EU a SR,
▪ dodanie návodov na použitie v slovenskom alebo českom jazyku,
▪ záručný servis vrátane dodávky náhradných dielov pre Zariadenia.
Ďalej sa všetky súvisiace služby a práce vykonávané zo strany Predávajúceho pre Kupujúceho,
ktoré sú definované v predchádzajúcom bode 3. tohto článku zmluvy označujú spolu len ako
„súvisiace služby“.
Ďalej sa spolu dodaný Tovar alebo Zariadenia spolu so súvisiacimi službami označujú spolu
len ako „predmet zmluvy“.

Čl. III.
Dodacie podmienky
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy v súlade s dohodnutými technickými a
funkčnými charakteristikami, v súlade s platnými, záväznými právnymi predpismi, technickými
normami a podmienkami tejto zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje súčasne s odovzdaním
Zariadení odovzdať Kupujúcemu aj všetky doklady, ktoré sa na dodaný Tovar vzťahujú (t.j.
manuály alebo návod na použitie, inštalačné média, pravidlá bezpečného používania
Zariadení, certifikát o zhode a pôvode výrobku - Tovaru).
2. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy v termíne: do 6 mesiacov od podpisu zmluvy.
3. Miestom dodania predmetu zmluvy je sídlo Kupujúceho na adrese: SNP 129, 919 04
Smolenice.
4. Presný termín doručenia, t.j. dátumom označený deň doručenia Tovaru a súvisiacich
služieb sa zaväzuje Predávajúci oznámiť Kupujúcemu písomne alebo elektronicky na emailovú adresu: hostin@hostin-kovo.com minimálne 3 pracovné dni vopred. Kupujúci sa
zaväzuje zásielku s dodávaným Tovarom a súvisiace služby prevziať v oznámenom termíne.
5. Doručenie predmetu zmluvy bude dokladované podpisom zodpovednej osoby Kupujúceho na
príslušnom dodacom liste Predávajúceho.
6. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť Predávajúceho na zjavné porušenie
balenia (obalov) dodávaného Tovaru pri preprave a na vady, ktoré budú zrejmé ihneď pri
doručení Tovaru Kupujúcemu. Kupujúci je povinný o týchto skutočnostiach bez meškania
spísať záznam a odovzdať ho obratom Predávajúcemu.
7. Kupujúci sa zaväzuje zabezpečiť podmienky vhodné pre prevádzku Zariadení podľa
písomných pokynov Predávajúceho, a to najmä:
a) miesto pre inštalovanie a prevádzku Zariadení,
b) médiá potrebné pre prevádzku Zariadení,
c) zabezpečiť ochranu doručených a inštalovaných častí Zariadení pred zásahom
nepovolaných osôb, pred vytopením, požiarom a podobne.
8. Predávajúci sa zaväzuje vykonať inštruktáž zamestnancov Kupujúceho za účelom ich
oboznámenia s podmienkami bezpečnej prevádzky jednotlivých Zariadení a ich súčastí, t.j.
prístrojov, v priestoroch Kupujúceho v počte a rozsahu špecifikovanom pri jednotlivých
Zariadeniach a ich prístrojoch.
9. Presný deň protokolárneho preberania predmetu zmluvy, t.j. oznámenie presného dátumu a
hodiny preberacieho konania, je Predávajúci povinný Kupujúcemu písomne alebo
elektronicky na e-mailovú adresu, uvedenú v bode 4. tohto článku zmluvy, oznámiť minimálne
3 pracovné dni vopred. Kupujúci sa zaväzuje prevziať predmet zmluvy v termíne oznámenom
Predávajúcim.
10. Po prevzatí predmetu zmluvy Predávajúci vyhotoví Preberací protokol, ktorý Kupujúci po
prevzatí predmetu zmluvy písomne potvrdí a zároveň v ňom uvedie prípadné zistené vady
a poškodenia dodaného Tovaru a súvisiacich služieb.
11. Po protokolárnom prevzatí predmetu zmluvy Kupujúci môže riadne dodané Zariadenia užívať
a Predávajúci sa mu zaväzuje toto užívanie dňom protokolárneho prebratia umožniť.
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2.

3.

1.

2.

3.

5.

Čl. IV.
Kúpna cena
Kúpna cena za predmet zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov a je výsledkom verejného obstarávania identifikovaného
v článku I. bod 1 tejto zmluvy, pričom je určená dohodou zmluvných strán ako cena pevná vo
výške ......................... EUR bez DPH (slovom: ....................... eur). Ďalej sa táto dohodnutá
kúpna cena označuje len ako „ kúpna cena“.
Predávajúci sa zaväzuje fakturovať kúpnu cenu za dodávku Tovaru a súvisiacich služieb
v zmysle bodu 1. tohto článku zmluvy spolu s DPH v dohodnutej výške podľa všeobecne
záväzných právnych predpisov SR, platných v čase dodania Tovaru. Kúpnou cenou sa
rozumie maximálna kúpna cena, vrátane všetkých poplatkov súvisiacich s dodaním Tovaru, t.j.
najmä colných a daňových poplatkov, poplatkov za komplexné zabezpečenie služieb
spojených s dodávkou Tovaru (náklady na dopravu, poistenie resp. iné náklady), vrátane
všetkých súvisiacich služieb, t.j. vykonania predpredajného servisu, montáže, uvedenia do
prevádzky, skúšobnej prevádzky, kontroly a atestov Zariadení a vykonania školení
zamestnancov Kupujúceho.
Zmeniť výšku dohodnutej kúpnej ceny podľa tejto zmluvy je možné len na základe obojstrannej
písomnej dohody oboch zmluvných strán, najmä v prípade zmeny právnych predpisov
upravujúcich výšku cla, dane, prípadne iné povinné zákonné poplatky hradené štátnym úradom
SR.
Čl. V.
Platobné podmienky
Kupujúci uhradí dohodnutú kúpnu cenu za dodávku predmetu zmluvy bezhotovostným
prevodným príkazom na účet Predávajúceho, a to na základe faktúry vystavenej Predávajúcim
a doručenej Kupujúcemu po podpise záverečného Preberacieho protokolu, podpisom ktorého
Kupujúci potvrdí Predávajúcemu, že mu bol všetok Tovar a súvisiace služby riadne dodané,
t.j. Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru za dodávku celého predmetu zmluvy (t.j. po
dodaní Zariadení a súvisiacich služieb) až po splnení všetkých nasledovných podmienok: po
ukončení všetkých školení zamestnancov Kupujúceho, po úspešnom vykonaní všetkých
funkčných skúšok a povinných bezpečnostných kontrol dodaných Zariadení a po dodaní
všetkej príslušnej technickej dokumentácie týkajúcej sa dodaných Zariadení. Záverečný
Preberací protokol, podpísaný oboma zmluvnými stranami bude povinnou prílohou vyššie
uvedenej faktúry Predávajúceho, vystavenej pre Kupujúceho (ďalej len ako „povinná príloha“).
V súlade s predchádzajúcim bodom tohto článku boli platobné podmienky dohodnuté tak, že
Kupujúci sa zaväzuje kúpnu cenu za Tovar a súvisiace služby dohodnutú v článku IV. bod 1
tejto zmluvy zaplatiť na základe faktúry vystavenej Predávajúcim po protokolárnom odovzdaní
všetkých Zariadení a všetkých súvisiacich služieb zo strany Predávajúceho Kupujúcemu a po
prevzatí celkového predmetu zmluvy zo strany Kupujúceho.
Miestom pre doručovanie faktúry Predávajúceho s jej povinnou prílohou v písomnej forme je
adresa Kupujúceho pre doručovanie pošty Kupujúcemu, uvedená v záhlaví tejto zmluvy (t.j.
prevádzka HOSTIN s.r.o., SNP 129, 919 04 Smolenice), pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú
inak. Predávajúci je povinný doručiť Kupujúcemu faktúru minimálne v 4 vyhotoveniach.
Predávajúcim predložená faktúra k úhrade musí obsahovať zákonom stanovené náležitosti.
Zmluvné strany sa dohodli, že faktúra musí obsahovať najmä:
a) presné označenie Tovaru a vykonaných súvisiacich služieb
b) počet kusov Tovaru,
c) deň ich dodania,
d) IČO, obchodné meno, DIČ a IČ DPH Predávajúceho a Kupujúceho,
e) názov a číslo kúpnej zmluvy (ak príde k uzavretiu dodatku k tejto zmluve tiež číslo dodatku
tejto zmluvy),
f) názov a ITMS kód projektu, v rámci ktorého sa dodanie Tovaru a súvisiacich služieb
realizuje,
g) výška sumy na úhradu, t.j. kúpna cena,
h) vyčíslenie DPH z fakturovanej sumy,
i) dátum vystavenia a splatnosť faktúry.
Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť faktúry Predávajúceho je 60 dní odo dňa jej doručenia
Kupujúcemu. Zmluvné strany vyhlasujú, že uvedená lehota na splnenie peňažného záväzku
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nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre
veriteľa podľa § 369d zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.
Ak faktúra Predávajúceho doručená Kupujúcemu nebude spĺňať zákonné podmienky v
zmysle platného, všeobecne záväzného právneho predpisu, vrátane podmienok dohodnutých
touto zmluvou, je Kupujúci oprávnený faktúru vrátiť, t.j. reklamovať ju, Predávajúcemu
a žiadať od Predávajúceho vykonať jej opravu. V tomto prípade platí, že Kupujúci nebude v
omeškaní so zaplatením kúpnej ceny Predávajúcemu, pričom dohodnutá lehota splatnosti
faktúry Predávajúceho 30 dní začne platiť od začiatku, a to od nasledujúceho dňa po doručení
opravenej faktúry Kupujúcemu.
Čl. VI.
Záručná doba, servis a zodpovednosť za vady
Predávajúci je počas záručnej doby povinný poskytovať servisné služby u dodaných
Zariadení, a to technické prehliadky, údržbu a opravy v lehotách a za podmienok určených
v príslušnej technickej dokumentácii dodanej Kupujúcemu a v zmysle zákonných podmienok
určených pre bezpečnú prevádzku takýchto Zariadení.
Záručná doba na dodané Zariadenia je 24 mesiacov, počas ktorých je Predávajúci povinný
vykonávať bezplatné záručné kontroly Zariadení.
Predávajúci sa zaväzuje realizovať servisné služby podľa príslušných ustanovení Obchodného
zákonníka č. 513/ 1991 Zb. v platnom znení (ďalej len ako „ObZ“) upravujúcich: zmluvu o dielo
(t.j. podľa § 536 až § 565 ObZ), zodpovednosť za vady (t.j. podľa § 422 až § 442 ObZ)
a náhradu škody (t.j. podľa § 373 až § 386 ObZ).
Predávajúci je povinný vykonať obhliadku reklamovaného Tovaru a jeho jednotlivých častí
a začať s odstraňovaním Kupujúcim reklamovanej vady/ resp. vád Tovaru, prípadne jeho častí,
v čase najneskôr do 48 hodín od reklamácie vád u Predávajúceho, t.j. od momentu ich
písomného nahlásenia e-mailom Kupujúcim Predávajúcemu, a to na e-mailovú adresu
Predávajúceho: ............@.......... alebo písomne doporučeným listom na adresu sídla
Predávajúceho, pričom Predávajúci je povinný tieto reklamované vady odstrániť v mieste, kde
sa reklamovaný Tovar s vadami, resp. jeho reklamovaná časť, ktorá má vadu/vady nachádza.
Predávajúci sa zaväzuje v prípade vady jednotlivých častí predmetu zmluvy vykonať, t.j.
úspešne ukončiť ich opravu, resp. u vád dodaných súvisiacich služieb ich náhradne, nanovo
vykonať u Kupujúceho, a to najneskôr do 4 pracovných dní odo dňa reklamácie vady, ktorá
začne plynúť odo dňa ich písomného nahlásenia e-mailom alebo doporučeným listom
Kupujúcim Predávajúcemu. V prípade nemožnosti odstrániť vadu sa Predávajúci zaväzuje na
dobu opravy poskytnúť náhradu za opravovaný predmet zmluvy.
Ak Predávajúci po výzve Kupujúceho neodstráni vadu/vady v lehote najneskôr do 4 pracovných
dní od doručenia písomnej reklamácie vady, t.j. jej oznámenia s výzvou na jej odstránenie zo
strany Kupujúceho Predávajúcemu, a ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, je Kupujúci
oprávnený zabezpečiť odstránenie tejto reklamovanej vady/vád Zariadení, prípadne ich
reklamovaných častí, sám na náklady Predávajúceho, a to v autorizovanom servise, resp. u
iného predávajúceho. V prípade, že sa Kupujúci rozhodne odstrániť vadu týmto náhradným
spôsobom v autorizovanom servise, oznámi uplatnenie tohto svojho práva (t.j. tento svoj
postup) písomne Predávajúcemu.
Na písomnú reklamáciu záručných vád Zariadení zo strany Kupujúceho je Predávajúci povinný
bez zbytočného odkladu reklamované vady odstrániť, aj keď tieto vady nespôsobil Predávajúci.
V sporných prípadoch znáša náklady na odstránenie záručných vád dodaných Zariadení, až
do rozhodnutia súdu o zodpovednosti za škodu z dôvodu výskytu vád na Zariadeniach, vždy
Predávajúci.
Predávajúci zodpovedá za záručné vady dodaného predmetu zmluvy, t.j. za vady, ktoré sa
vyskytnú na predmete zmluvy počas záručnej doby, t.j. po dobu 24 mesiacov od
protokolárneho prevzatia celého predmetu zmluvy Kupujúcim od Predávajúceho. Záručná
doba sa predlžuje o dobu trvania poruchy, t.j. vady predmetu zmluvy a o dobu opravy vady,
pričom jej plynutie záručnej doby na kvalitu predmetu zmluvy bude pokračovať odo dňa
úspešnej opravy Zariadenia a/alebo vykonania súvisiacich služieb.
V prípade výskytu záručných vád na predmete zmluvy, t.j. počas záručnej doby, má Kupujúci
voči Predávajúcemu právo na bezplatné odstránenie týchto vád a Predávajúci má povinnosť
tieto reklamované vady odstrániť na svoje náklady. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré
vznikli poškodením Zariadení v dôsledku hrubej nedbanlivosti Kupujúceho alebo jeho konaním
v rozpore s inštrukciami na údržbu a bezpečnú prevádzku Zariadení uvedených v príslušnej
technickej dokumentácii, ktorú Predávajúci odovzdal pri dodávke Tovaru Kupujúcemu, alebo
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neodbornou prevádzkou, obsluhou a údržbou, ako i používaním v rozpore s návodom na
použitie Zariadení (t.j. manuálu) alebo neobvyklým spôsobom užívania Zariadení Kupujúcim
alebo jeho zamestnancami.
Predávajúci nemá nárok na náhradu nákladov súvisiacich s dopravou náhradných dielov alebo
v súvislosti s opravou záručných vád Zariadení, do miesta, kde sa tieto Zariadenia, resp. ich
reklamované časti nachádzajú, ani žiadny iný peňažný nárok na náhradu nákladov
Predávajúceho, ktoré mu vzniknú v súvislosti s odstraňovaním vady/vád Zariadení, resp. ich
častí. Odstránenie vady/vád Zariadení je Predávajúci povinný vždy vykonať na vlastný účet.
Kupujúci sa zaväzuje, uplatniť reklamáciu zistených záručných vád Zariadení u Predávajúceho
bez zbytočného odkladu po ich zistení, a to písomnou formou buď e-mailom zaslaným na emailovú adresu Predávajúceho: ............@ ............. alebo doporučeným listom Kupujúceho
zaslaného na adresu sídla Predávajúceho, do rúk oprávneného zástupcu Predávajúceho, a to
................. (uvedie sa tu meno a priezvisko).
V prípade, ak bude dodaním Tovaru s vadami a/ alebo súvisiacich služieb s vadami porušená
táto zmluva podstatným spôsobom (§ 345 ods. 2 ObZ), môže Kupujúci:
a) požadovať odstránenie vád dodaním náhradného Tovaru a/ alebo súvisiacich služieb za
vadný Tovar, dodanie chýbajúceho Tovaru a/ alebo súvisiacich služieb a požadovať
odstránenie právnych vád,
b) požadovať odstránenie vád opravou Tovaru, ak sú vady opraviteľné,
c) odstúpiť od tejto zmluvy.
Právo voľby medzi nárokmi uvedenými v bode 12. Kupujúcemu patrí, len ak ju oznámi
Predávajúcemu vo včas zaslanom písomnom oznámení vád (t.j. písomnej reklamácii vád)
alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení. V opačnom prípade má právo voľby medzi
nárokmi z vád Predávajúci.
Pre prípad, ak Predávajúci zistí, že nie je možné odstrániť vadu/ vady na Tovare resp. jeho
časti, priamo v mieste, kde sa nachádza, je povinný na svoj účet zabezpečiť prevoz Tovaru,
resp. jeho časti do autorizovaného servisu, ktorý odstráni vady, pričom v tomto prípade znáša
nebezpečenstvo škody na Tovare Predávajúci.
V prípade reklamácie Tovaru, resp. jeho častí, bude Kupujúci postupovať pri uplatnení svojich
nárokov, pokiaľ nie sú upravené v tejto zmluve, v zmysle príslušných ustanovení ObZ.
Čl. VII.
Servisné podmienky
Predpredajný servis Zariadení, t.j. servis Predávajúcim dodaných Zariadení Kupujúcemu, v
mieste dodania, do zaplatenia kúpnej ceny (ďalej len ako „predpredajný servis“), je povinný
zabezpečiť na vlastné náklady Predávajúci.
Predávajúci je povinný na písomný pokyn Kupujúceho vykonávať bezplatne záručný
autorizovaný servis Zariadení počas záručnej doby v trvaní dvoch rokov. Postup zmluvných
strán pri odstraňovaní záručných vady/vád Tovaru, resp. jeho častí, upravuje čl. VI. tejto
zmluvy.
Predávajúci je povinný na písomný pokyn Kupujúceho vykonávať odplatne pozáručný
autorizovaný servis, údržbu a opravy dodaných Zariadení.
Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť dodávku originálnych náhradných dielov, dielcov a
príslušenstva a ostatných dodávaných komponentov základnej a doplnkovej výbavy pre
Zariadenia, a to na základe písomnej objednávky Kupujúceho. Pokiaľ sa jedná o záručné
opravy, je povinný Predávajúci postupovať v súlade so záručnými podmienkami dohodnutými
v tejto zmluve.
Čl. VIII.
Ostatné dojednania
Predávajúci prehlasuje, že tovar nie je zaťažený právami tretích osôb.
Predávajúci je povinný:
a) dodať predmet zmluvy Kupujúcemu v dohodnutom množstve, rozsahu, kvalite, v
požadovaných technických parametroch, v bezchybnom stave a dohodnutom termíne,
b) súčasťou predmetu zmluvy je detailná východzia revízna správa, schéma elektrického
zapojenia pre potreby elektro revízií dodaných Zariadení a potvrdenie o zhode,
c) pred odovzdaním Zariadení zabezpečiť na nich vykonanie predpredajného servisu,
zabezpečiť ich inštaláciu, inštruktáž obsluhy a predviesť ich plnú funkčnosť,
d) strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodanými Zariadeniami
a súvisiacimi službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti písomnej Zmluvy o
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3.

4.

5.

poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú uzavrel Kupujúci ako poberateľ
nenávratného finančného príspevku s jeho poskytovateľom - Ministerstvom hospodárstva
SR v zastúpení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ako
riadiacim orgánom pre operačný program Výskum a inovácie) a Slovenskej inovačnej a
energetickej agentúry (ďalej len ako „Zmluva o poskytnutí NFP“). Táto doba platnosti
a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, teda doby, po ktorú je Predávajúci povinný strpieť
hore uvedený výkon kontroly/auditu/overovania sa predĺži v prípade, ak nastanú
skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady ES č. 1083/2006 o čas trvania týchto
skutočností. Predávajúci je z tohto dôvodu povinný strpieť výkon kontroly/auditu/
overovania súvisiaceho s dodanými Zariadeniami a súvisiacimi službami počas platnosti
Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami, ktorými sú:
i. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a ním poverené osoby,
ii. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, príslušná Správa finančnej kontroly,
Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
iii. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
iv. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
v. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. i) až iv) v súlade s príslušnými
právnymi predpismi SR a ES a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Predávajúci sa zaväzuje v priestoroch Kupujúceho dodržiavať všeobecne záväzné platné
právne predpisy o ochrane pred požiarmi, ako aj predpisy z oblasti bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci a ďalšie záväzné bezpečnostné predpisy.
Kupujúci je povinný:
a) prebrať bezchybný predmet zmluvy v deň určený Predávajúcim
b) riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu dohodnutú v článku IV. zmluvy.
Predávajúci sa zaväzuje, že predmet zmluvy dodá Kupujúcemu sám.

6.

V prípade, že Predávajúci bude plniť svoje záväzky z tejto zmluvy pomocou svojich
subdodávateľov, subdodávatelia budú zodpovedať za splnenie tejto zmluvy v zmysle § 331
ObZ tak, že Predávajúci bude zodpovedať Kupujúcemu za splnenie záväzkov
subdodávateľov, akoby tieto zmluvné záväzky plnil sám.

7.

Predávajúci je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi. Predávajúci je
povinný vopred ohlásiť zmenu subdodávateľa písomne do rúk kupujúceho a taktiež doplniť
údaje o novom subdodávateľovi podľa § 41 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní v platnom
znení. Zmena subdodávateľa podlieha písomnému schváleniu kupujúcim.

8.

Každý účastník zmluvy týmto dáva druhému účastníkovi zmluvy výslovný súhlas so
spracovaním svojich osobných údajov uvedených v tejto zmluve. Odvolanie súhlasu so
spracovaním osobných údajov musí byť písomné a doručené druhej zmluvnej strane.

9.

Dodávateľ alebo subdodávateľ podľa osobitného predpisu, ktorý podľa § 11 ods. 1 zákona o
verejnom obstarávaní má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora,
musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Povinnosť zápisu do registra
partnerov verejného sektora upravuje osobitný predpis – zákon č. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1.

Čl. IX.
Sankcie
Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovné možné
sankcie:
a) Za omeškanie Predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy oproti termínu dodávky
dohodnutému v čl. IV. bod 2. tejto zmluvy, zaplatí Predávajúci Kupujúcemu zmluvnú
pokutu vo výške 0,05 % z kúpnej ceny dohodnutej v Čl. IV. bod 1. tejto zmluvy za každý
deň omeškania. To platí aj v prípade nedodania alebo oneskoreného dodania dokladov
a príslušnej technickej dokumentácie k dodaným Zariadeniam, ktoré sú potrebné na
prevzatie a užívanie tovaru, alebo iných dokladov, ktoré je predávajúci povinný predložiť
Kupujúcemu podľa tejto zmluvy.
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2.

3.

4.

1.

2.

1.

2.

3.

Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Kupujúceho na prípadnú náhradu škody voči
Predávajúcemu, ktorá vznikla v príčinnej súvislosti s porušením zmluvnej povinnosti
Predávajúceho, za ktorú je uplatňovaná zmluvná pokuta.
b) Za omeškanie Kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny je Predávajúci oprávnený uplatniť
si úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej časti kúpnej ceny za každý deň
omeškania s jej zaplatením.
c) V prípade ak Predávajúci nezačne s odstraňovaním Kupujúcim reklamovanej vady v lehote
uvedenej v článku VI. bod 4. tejto zmluvy, je Kupujúci oprávnený vyúčtovať
Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 40 EUR za každú začatú hodinu omeškania až
do hodiny nástupu na odstraňovanie nahlásenej vady.
d) V prípade neodstránenia Kupujúcim reklamovanej vady Predávajúcim v lehote podľa
článku VI. bod 6. tejto zmluvy (t.j. do 4 pracovných dní od nahlásenia vady), je Kupujúci
oprávnený vyúčtovať Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každý začatý
deň omeškania s odstránením nahlásenej vady.
Nárok na zmluvné sankcie a úrok z omeškania zmluvným stranám nevzniká vtedy, ak sa
preukáže že:
a) omeškanie je spôsobené účinkom vyššej moci, t.j. okolností vylučujúcich zodpovednosť
špecifikovaných v § 374 ObZ, alebo
b) omeškanie je spôsobené druhou zmluvnou stranou.
V prípade, že predmet zmluvy nemôže byť Predávajúcim expedovaný v dohodnutom
termíne z dôvodov zavinených Kupujúcim, je Predávajúci oprávnený vyžadovať náhradu
preukázanej škody podľa ObZ, a to počínajúc piatym týždňom omeškania Kupujúceho.
Zmluvnú pokutu zaplatí povinná zmluvná strana oprávnenej zmluvnej strane v lehote 15
kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry do sídla povinnej zmluvnej strany, ak je ňou
Predávajúci, a ak je povinnou zmluvnou stranou Kupujúci, tak do adresy prevádzky
Kupujúceho: HOSTIN s.r.o., SNP 129, 919 04 Smolenice. Kupujúci je oprávnený započítať si
svoju pohľadávku na náhradu škody a na zmluvnú pokutu voči pohľadávke predávajúceho na
zaplatenie kúpnej ceny.
Čl. X.
Vlastnícke právo
Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k dodaným Zariadeniam dňom, kedy budú splnené obe
nasledovné podmienky:
a) keď Kupujúcemu budú riadne dodané Zariadenia zo strany Predávajúceho, v súlade s
podmienkami dohodnutými v tejto zmluve t.j. podpisom Preberacieho protokolu o dodávke
a prevzatí Zariadení oboma zmluvnými stranami a
b) keď Kupujúci zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v článku IV. tejto zmluvy.
Okamihom nadobudnutia vlastníckeho práva k Zariadeniam prechádza na Kupujúceho
zodpovednosť za škody na Tovare a všetky riziká vyplývajúce z jeho užívania, vrátane jeho
poškodenia, prípadne zničenia.
Čl. XI.
Doba trvania a zánik zmluvy
Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné ukončiť:
a) na základe vzájomnej dohody zmluvných strán,
b) okamžitým písomným odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy
podľa Čl. VI. bod 12. písm. c) tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, okrem povinnej písomnej formy odstúpenia od zmluvy aj na
povinnej písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej zmluvnej strane.
Odstúpenie od zmluvy sa uskutoční písomným oznámením odstupujúcej zmluvnej strany
adresovaným druhej zmluvnej strane, zároveň s uvedením dôvodu odstúpenia od zmluvy,
pričom toto odstúpenie bude účinné okamihom jeho doručenia adresátovi. V prípade
pochybností sa má za to, že je odstúpenie doručené piaty deň po jeho odoslaní. Doručuje sa
zásadne na poslednú známu adresu na doručovanie pošty zmluvnej strane, uvedenú v záhlaví
tejto zmluvy, t.j. Predávajúcemu do jeho sídla a Kupujúcemu na adresu jeho prevádzky na
SNP 129, 919 04 Smolenice.
Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje, podľa § 345 ods. 2 ObZ, to, ak strana porušujúca
zmluvu vedela v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s
prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola
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zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení
zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie tejto zmluvy považujú najmä
nasledovné prípady:

4.

5.

6.

a) ak nastane na strane Predávajúceho omeškanie s dodávkou predmetu zmluvy o viac ako 4
kalendárne týždne oproti dohodnutému termínu plnenia, bez uvedenia dôvodu, ktorý by
takéto omeškanie ospravedlňoval relevantnými dôvodmi (t.j. vyššou mocou ako okolnosťou
vylučujúcou zodpovednosť v zmysle § 374 ods. 1 ObZ ),
b) ak kúpna cena bude Predávajúcim fakturovaná v rozpore s podmienkami dohodnutými v
tejto zmluve,
c) ak Predávajúci dodá Kupujúcemu predmet zmluvy takých parametrov, ktoré budú v
rozpore s touto zmluvou,
d) ak bude Kupujúci v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 60 kalendárnych dní.
Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc, v zmysle § 374 ods. 1 ObZ, považuje prekážka, ktorá
nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinností, ak nemožno
rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo
prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala (ďalej len ako „vyššia
moc“), t.j. za vyššiu moc sa považujú najmä: vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy,
požiare, embargo, karantény, atď.
Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie zmluvných povinností podľa tejto zmluvy trvá
po dobu pôsobenia vyššej moci, najviac však dva kalendárne mesiace. Po uplynutí tejto
doby sa zmluvné strany dohodnú o ďalšom postupe. Ak nedôjde k dohode, má strana,
ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky
odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
Bez predchádzajúcej písomnej výzvy je Kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, ak:
a) Verejnému obstarávateľovi, t.j. Kupujúcemu, nebudú preukázateľne pridelené finančné
prostriedky na krytie nákladov na nadobudnutie predmetu zákazky, t.j. predmetu zmluvy,
teda ak nedôjde ku schváleniu príslušnej žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku, alebo k podpisu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
b) Proces verejného obstarávania nebude schválený v rámci kontroly predmetného verejného
obstarávania zo strany Sprostredkovateľského orgánu Ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky.
c) Ak Predávajúci bude v omeškaní s dodaním Tovaru podľa tejto zmluvy o viac ako 20 dní.
d) Ak sa po dodaní Tovaru preukáže, že Tovar neplní niektoré z technických parametrov
definovaných v cenovej ponuke Predávajúceho. V tomto prípade odstúpením Kupujúceho
od zmluvy z tohto dôvodu, vzniká Kupujúcemu právo na náhradu škody spôsobenej
konaním Predávajúceho a právo na zmluvnú pokutu vo výške 50 000,- EUR.
e) Ak súd rozhodne o začatí konkurzného konania voči Predávajúcemu ako dlžníkovi.
f) Ak vstúpi Predávajúci do likvidácie.
g) Ak sa stane Predávajúci v budúcnosti povinným v akomkoľvek exekučnom konaní.
Čl. XII.
Ochrana a zabezpečenie dôverných informácií
V súvislosti s dôvernými informáciami sprístupnenými druhej zmluvnej strane je každá
zmluvná strana povinná počas platnosti tejto zmluvy a po dobu dvoch rokov po skončení
platnosti tejto zmluvy uchovávať v tajnosti všetky dôverné informácie, ktoré jej sprístupnila
druhá zmluvná strana a zabezpečovať utajenie a dôvernosť akýchkoľvek informácií
označených zmluvnými stranami za dôverné. Zmluvné strany sa zaväzujú, že nebudú takéto
informácie reprodukovať, ani poskytovať, či sprístupňovať tretím stranám bez
predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej zmluvnej strany a ani ich využívať iným
spôsobom, ako na splnenie účelu tejto zmluvy.

1.

Čl. XIII.
Spoločné a záverečné ustanovenia
Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť po
splnení nasledovných podmienok:
a) schválenie príslušnej žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na nákup
predmetu zmluvy a následný podpis zmluvy o poskytnutí NFP a
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b) schválenie procesu verejného obstarávania, v rámci kontroly predmetného verejného
obstarávania, zo strany Sprostredkovateľského orgánu: Slovenskej inovačnej a
energetickej agentúry (v skratke „SIEA“), pre poskytovanie nenávratného finančného
príspevku zo štrukturálnych fondov, z ktorých je nákup predmetu zmluvy spolufinancovaný.
Obe podmienky uvedené v tomto bode musia byť kumulatívne splnené, aby táto zmluva
nadobudla účinnosť.
2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

V prípade neuzavretia zmluvy o poskytnutí NFP Kupujúcim, v rámci uvedeného operačného
programu, alebo neschválenia procesu verejného obstarávania sa zmluvné strany dohodli, že
sa ruší platnosť tejto zmluvy, čím sa anuluje jej celé znenie.
Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia
príslušnými ustanoveniami ObZ. Prípadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknú zo zmluvy,
sa budú zmluvné strany snažiť riešiť predovšetkým formou dohody, ktorá musí mať písomnú
formu a v prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym
poriadkom a všetky spory z tejto zmluvy budú riešené vecne a miestne príslušným slovenským
súdom.
V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov
alebo spôsobu ich konania na strane zmluvnej strany, vrátane zmeny jej bankového
spojenia a čísla účtu, oznámi strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou
formou túto skutočnosť druhej zmluvnej strane, a to bez zbytočného odkladu, inak povinná
zmluvná strana zodpovedá za všetky škody tým spôsobené, vrátane povinnosti nahradiť
náklady, ktoré druhá zmluvná strana v tejto súvislosti musela vynaložiť.
Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán.
Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len v písomnej forme, t.j. riadne očíslovaných
písomných dodatkov k tejto zmluve v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, podpísaných osobami zmluvnými stranami.
Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých Predávajúci
a Kupujúci obdržia po ich dvoch vyhotoveniach.
Zmluvné strany prehlasujú, že si znenie tejto zmluvy riadne prečítali, jej obsahu plne
porozumeli, a že jej text je pre nich dostatočne určitý a zrozumiteľný, a preto túto zmluvu
uzatvárajú slobodne, vážne, a nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, teda bez
nátlaku, a preto na znak svojho súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej nasledovné prílohy:
Príloha č.1 - Rozsah a špecifikácia dodávky tovaru (predloží úspešný uchádzač)
Príloha č.2 - Rozpis ceny v listinnej a elektronickej podobe vo formáte .xls (predloží úspešný
uchádzač, t.j. Predávajúci)
Príloha č.3 – Zoznam subdodávateľov (predloží úspešný uchádzač v prípade, že bude
využívať subdodávky)
V .................. dňa ..............

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

Za Predávajúceho

za Kupujúceho
Ing. Jozef Hostin
Konateľ spoločnosti
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Príloha č.3 – Zoznam subdodávateľov (predloží úspešný uchádzač v prípade, že bude
využívať subdodávky)

Zoznam subdodávateľov
Pol. Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO

Podiel na celkovom
Predmet dodávok tovarov, prác alebo služieb objeme dodávky (%)
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