
 

 

 

 

 K Ú P N A    Z M L U V A 

č. 432/0300/2013 

   
zatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení 

neskorších zmien a doplnkov a v súlade so zákonom č.  25/2006 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 523/2004 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy  (ďalej len zákon). 
 

Zmluvné strany:  

 

Predávajúci:  TRIGON, s.r.o.  
Sídlo:   Štefunkova 13, 821 03 Bratislava 
V zastúpení:   Patrik Sirota 
IČO:    31340954 
IČ DPH:   SK2020343490 
Bankové spojenie:  Tatrabanka Bratislava 
Číslo účtu:   2629002352/1100 
Zapísaná v OR: Okresného súdu Bratislava I. 
   Vložka číslo: 4225/B, Oddiel : Sro 
  
 
ďalej len predávajúci 
 

a 
 
 

Kupujúci:  Virologický ústav SAV 
   Dúbravská cesta č. 9,  845 05 Bratislava 

V zastúpení:  MVDr. Juraj Kopáček, DrSc. 
IČO:   00166651 
IČ DPH:  SK2020894700 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu:   7000000846/8180 
 
ďalej len kupujúci 
 
 

Článok  I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu na základe  objednávky 

predmet zmluvy na „Elektroporátor“. Predmet zmluvy je bližšie popísaný 
v prílohe č. 1 (cenová ponuka č.1305224, ktorá obsahuje podrobný opis 
predmetu zákazky). 

 

  



2. Odber vyššie uvedeného tovaru je určený výlučne pre vedecké využitie. 
Bude financovaný z projektu  „Výskum programu onkogénu miR-155 pre 
potreby diagnózy a určenia prognózy pri onkologických ochoreniach“ 
operačného programu Výskumu a vývoja spolufinancovaného Európskym 
fondom regionálneho rozvoja, opatrením 4.2 Prenos poznatkov 
a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom 
kraji ITMS: 26240220074, číslo zmluvy o NFP: 081/2012/4.2/OPVaV. 
Virologický ústav SAV si vyhradzuje právo odstúpiť od uzavretej zmluvy 
a to bez plnenia vzájomných zmluvných povinností a vyrovnania 
akýchkoľvek náhrad. 

 

Článok II. 

Kúpna cena 

 
1. Zmluvné strany sa v zmysle platných ustanovení  zákona č. 18/1996 Z.z. 

o cenách v znení neskorších predpisov dohodli na kúpnej cene za celý 

predmet obstarávania „Elektroporátor“ v sume bez DPH  8 330,00 EUR 

slovom osemtisíctristotridsať EUR, suma 20% DPH je   1 666,00 EUR slovom  
jedentisícšesťstošesťdesiatšesť EUR a celková výška predmetu zmluvy s 

DPH je  9 996,00 EUR  slovom deväťtisícdeväťstodeväťdesiatšesť EUR . 
 

2. Právo na zaplatenie dohodnutej kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym 
a včasným splnením jeho záväzku. 

 
3. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za celý predmet zmluvy cenu uvedenú v článku 

II. odst.1. tejto kúpnej zmluvy. 
 
 
 

Článok III. 

Miesto, čas a spôsob plnenia 

 

1. Miesta dodania tovaru je Virologický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 05 
Bratislava. Dodanie tovaru je na báze dodacej podmienky „sklad odberateľa“. 
Prístroj preberie MVDr. Juraj Kopáček, DrSc. 

  
2. Predávajúci sa zaväzuje dodať na základe objednávky z VÚ SAV predmet  
     zmluvy podľa článku I. do 30.09.2013 .     

 
3 Bude vystavená objednávka kupujúceho. V prípade nepridelenia finančných       
     prostriedkov od poskytovateľa, Virologický ústav SAV si vyhradzuje právo     
     odstúpiť od zmluvy dez udelenia sankcií. Objednávka bude  obsahovať  
     odvolanie sa na túto zmluvu, názov prístroja podľa čl. I, dátum vystavenia,  
     katalógové označenie,  termín a miesto plnenia, podpis povereného zástupcu     
     kupujúceho. Prevzatie tovaru kupujúci potvrdí na dodacom liste. Predmet  
     obstarávania prevezme a potvrdí MVDr. Juraj Kopáček, DrSc. /bez objednávky    
    od kupujúceho,  predávajúci nemôže obstarávať alebo začať dodávať žiadny  
    tovar a služby/. 
 
 
4. Dopravu tovaru na miesto určené kupujúcim zabezpečuje predávajúci na    



    vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana tovaru pred  
    jeho poškodením a znehodnotením. 
 
 
5. Zariadenie bude dodané spolu s faktúrou, dodacím listom a inštrukčným  
    manuálom. 3 x Faktúru, 3 x potvrdený dodací list a 1 x certifikát o zhode   
    a pôvode  tovaru (úradne preložený do slovenského jazyka) pošle predávajúci  
    na adresu Virologický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava  
    a inštrukčný manuál prevezme MVDr. Juraj  Kopáček, DrSc.  Zároveň  
    sa predávajúci zaväzuje zaškoliť troch pracovníkov z Virologického ústavu SAV    
    na manipuláciu a chod zariadenia. 

 
 

6.  Kupujúci sa zaväzuje objednávaný tovar od predávajúceho prevziať a zaplatiť     
     dohodnutú kúpnu cenu. Virologický ústav SAV neposkytne preddavok na  
     plnenie predmetu zmluvy. 

 
 

7. Predávajúci oznámi kupujúcemu termín dodávky plnenia predmetu zmluvy. 
Kupujúci je povinný zabezpečiť prítomnosť zodpovedného pracovníka na 
prevzatie predmetu plnenia. 

 
 

8. Za deň prevzatia predmetu zmluvy sa považuje dátum uvedený v dodacom 
liste, podpísanom zástupcami predávajúceho a preberajúceho. 

 
 
 

         Článok IV. 

               Zmluvné pokuty 

 
1. V prípade nedodržania záväzku dodania tovaru v dohodnutej lehote sa jeho 

cena uvedená v čl.II. odst.1) tejto zmluvy zníži o 0,01‰ z hodnoty 
nedodaného tovaru za každý deň omeškania. 

 
2. Nedodržanie záväzku dodania tovaru v dohodnutej kvalite a prevedení zo 

strany predávajúceho budú zmluvné strany považovať za podstatné porušenie 
kúpnej zmluvy (§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka). 

 
 
 

Článok V. 

Platobné podmienky 

 
1. Predávajúci má právo vystaviť faktúru po dodaní prístroja predmetu zmluvy 

v zmysle čl. I. ods. 1 tejto zmluvy. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je dodací 
list podpísaný zodpovednými zamestnancami predávajúceho a kupujúceho. 
Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. 

 
2.  Splatnosť formálne a vecne správneho daňového dokladu (faktúry) je 60 dní 
     odo dňa jej doručenia kupujúcemu. V prípade, že faktúra bude obsahovať    



     nesprávne alebo neúplné údaje, kupujúci je oprávnený ju do dátumu  
     splatnosti vrátiť predávajúcemu. Predávajúci faktúru podľa charakteru  
     nedostatkov buď opraví, alebo vystaví novú faktúru. U tejto opravenej (novej)  
     faktúry vyznačí novú lehotu splatnosti. 

 
3.   V prípade nedodržania záväzku splatnosti faktúry v dohodnutej lehote sa      

cena uvedená v čl.II. odst.1) tejto zmluvy zvýši o 0,01‰ za každý deň     
omeškania. 
 

 

Článok VI. 

Prevod vlastníckeho práva 

 
1. Vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza z predávajúceho na 

kupujúceho až úplným zaplatením faktúry. 

 

 

 

            Článok VII. 

                 Zodpovednosť za vady tovaru a záruka 

 

 
1. Zmluvné strany sa budú riadiť ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného 

zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady a ustanoveniami 
§ 429 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú záruku za akosť. 

 
2. Vady predmetu kúpy zrejmé pri prevzatí tovaru môže kupujúci písomne 

reklamovať u predávajúceho v 15 dňovej lehote od prevzatia tovaru, skryté 
vady v lehote do 6 mesiacov od prevzatia tovaru. 

 
3. Na predmet zmluvy podľa čl. I. a čl. III. predávajúci poskytuje záruku            

24 mesiacov. Naviac sa predávajúci zaväzuje vykonať tesne pred ukončením 
prvého roku záručnej lehoty preventívnu kontrolu a údržbu systému spojenú 
s bezplatnou výmenou potrebných náhradných dielov.  

 
4. Záručná doba začína plynúť po inštalácii predmetu zmluvy, dňom podpisu 

inštalačného protokolu zástupcami oboch zmluvných strán. 
 
 
 

Článok VIII. 

Záverečné ustanovenia 

 

 
1.    Predávajúci je úspešným uchádzačom verejného obstarávania –  Zákazky s  
       nízkou hodnotou podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní  
       v znení neskorších  predpisov,  vyhodnotená dňa 21.05.2013. 

 
 



2. Vzťahy zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka, zákona o verejnom obstarávaní, 
zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 

 
3. Dodávateľ tovarov, služieb a prác Projektu musí v prípade potreby strpieť 

výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami     
(v zmysle článku 12 zmluvy o NFP č. 081/2012/4.2/OPVaV, VZP) a poskytnúť 
im všetku potrebnú súčinnosť.  

 
4. Zmluvu je možné zmeniť len písomnými dodatkami potvrdenými obidvoma 

zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu jeho 
písomného vyhotovenia obidvomi zmluvnými stranami. 

 
5. Táto zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia v súlade 

s platnou legislatívou .  
 

6. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dva pre každú zmluvnú 
stranu, pričom každý z nich má platnosť originálu. 

 
7.  Nedeliteľnými súčasťami zmluvy sú:     

                                   
 príloha č. 1 -  Cenová ponuka č. 1305224 

príloha č. 2 -  Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I. 
  Oddiel Sro, Vložka číslo 4225/B 
 
 
 

 
 

V Bratislave dňa  08.7.2013 

 
 
 
 
 
 
 
...............................................................              ........................................................ 
                   predávajúci                   kupujúci 
                 Patrik Sirota                                    MVDr. Juraj Kopáček, DrSc. 
               TRIGON s.r.o.             Virologický ústav SAV 
 


