Kúpna zmluva č. 1/SFEU/2012
uzavretá v súlade s ust. § 409 Obchodného zákonníka

ČL. 1. ZMLUVNÉ STRANY
Kupujúci:

Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava
Teplá Voda 671
049 16 Jelšava

Zástupca na rokovanie
vo veciach zmluvných :

Ing. Jaroslav Švejkovský - generálny riaditeľ

IČO:

31685340

DIČ:

2020500141

IČ DPH:

SK2020500141

Bankové spojenie:

Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu:

2827725658/0200

Spoločnosť zapísaná:

v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vlož. č.
406/S

(ďalej len ako „kupujúci“)
a
Predávajúci:

FISHER Slovakia, spol. s.r.o.
Mäsiarska 13
05401 Levoča

Štatutárny orgán:

Ing. Roman Piatrik, konateľ

Zástupca na rokovanie
vo veciach zmluvných:

Ing. Zdena Puškárová

vo veciach technických:

Ing. Zdena Puškárová

IČO:

36 483 095

DIČ:

2020035919

IČ DPH:

SK2020035919

Bankové spojenie:

UnicreditBank Slovakia, pobočka Levoča

Číslo účtu:

6623916004/1111

Spoločnosť zapísaná:

v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vl. č.
15954/V

(ďalej len ako „predávajúci“)

ČL. 2. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE
1. Kupujúci a predávajúci (ďalej len ako „zmluvné strany“) uzatvárajú túto zmluvu v súlade s § 409 a nasl.
zák. č. 513/1991 Z. z. obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, na základe ktorých sa

zmluvné strany dohodli na dodávke tovaru v rámci projektu ITMS 26220220151 špecifikovaných
v predmete tejto zmluvy.
2. Predávajúci bol informovaný o tom, že realizácia predmetu zmluvy sa uskutočňuje spolufinancovaní zo
zdrojov Európskych spoločenstiev a to poskytnutím nenávratného finančného príspevku (ďalej len
„NFP“) pre:
Operačný program:

Výskum a vývoj

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

2. Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie:

2.2. Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom
do praxe.

Názov projektu:

Rozvoj spoločného výskumno – vývojového a inovačného centra
a jeho využitie v zefektívňovaní tepelného spracovania surovín

Kód projektov:

ITMS 26220220151

3. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému finančného riadenia
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, k zmene Príručky pre
prijímateľa NFP, k zmene schémy štátnej pomoci a v prípade, že touto zmenou dôjde k zmene textu
zmluvy uzavretej medzi poskytovateľom NFP a Technickou univerzitou v Košiciach ako prijímateľom
NFP a v prípade, že uvedená zmena bude mať vplyv na znenie tejto zmluvy, bude zmena spracovaná vo
forme dodatku k tejto zmluve a zmluvné strany sa budú riadiť takto zmenenými ustanoveniami.
4. Ak v tejto zmluve bude použitý výraz RSVVaIC - pre účely tejto zmluvy je to projekt uvedený v bode 2
tohto článku.

ČL. 3. PREDMET ZMLUVY
1. Predmetom tejto zmluvy je dodávka Laboratórneho nábytku, vrátane súvisiacich služieb, t.z. dopravy,
inštalácie, zaškolenia obsluhy a záručného servisu.
2. Technická špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v prílohe č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto
zmluvy.
3. Kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar, ktorý uvedie predávajúci do prevádzky, prevziať a zaplatiť. Súčasťou
dodávky sú záručný list, certifikát o zhode tovaru, resp. licencia.

ČL. 4. ČAS A MIESTO PLNENIA
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kompletný predmet zmluvy vrátane uvedenia do prevádzky a zaškolenia
obsluhy kupujúcemu na miesto plnenia do 40 dní od účinnosti zmluvy.
2. Miesto plnenia je Slovenské magnezitové závody a.s. Jelšava, Teplá Voda 671, 049 16 Jelšava. Kupujúci
sprístupní miesto dodania pre predávajúceho najskôr nasledujúci deň po podpísaní zmluvy oboma
zmluvnými stranami.
3. O odovzdaní dodaného predmetu zmluvy bude spísaný preberací protokol, alebo dodací list, ktorý bude
potvrdený zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Kupujúci má právo odmietnuť prevzatie dodávky a vrátiť ju na náklady predávajúceho v prípade, že sa
predmet dodávky nezhoduje s predloženou ponukou predávajúceho.
5. Predávajúci sa zaväzuje doručiť elektronicky informáciu o termíne dodania predmetu zmluvy najneskôr 2
pracovné dni pred dodaním na e-mail: sesevicka.peter@smzjelsava.sk, alebo telefonicky na číslo:
058/4822264.

ČL. 5. TERMÍN PLATNOSTI ZMLUVY
1. Zmluva sa uzatvára na jeden obchodný prípad do skončenia dodávky predmetu zmluvy.

ČL. 6. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavok na predmet plnenia zmluvy.
2. Cena kompletného predmetu zmluvy vrátane príslušenstva je výsledná cena pre kupujúceho a zahŕňa
v sebe dopravné náklady vrátane doručenia a vyloženia predmetu plnenia zmluvy, clo, poistné, balenie,
náklady na inštaláciu a uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy a záručného servisu podľa čl. 7. tejto
zmluvy.
3. Rekapitulácia ceny predmetu plnenia zmluvy bez DPH, celková cena bez DPH i s DPH za dodávku je
uvedená v prílohe č. 1 k tejto zmluve, ktorá sú jej neoddeliteľnou súčasťou.
4. Celková cena s DPH za celý predmet plnenia zmluvy je vo výške :
-

spolu za predmet plnenia zmluvy bez DPH 8 464,50 €,

-

20 % DPH 1 692,90 €,

-

Celková cena s DPH za celý predmet plnenia zmluvy je 10 157,40 €.

Slovom DesaťtisícJedenstopäťdesiatsedem 40/100 €
5. Ceny sú spracované v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z .z., sú maximálne
a záväzné počas platnosti zmluvy.
6. Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu v súlade so zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov.
7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa bodu 6. tohto článku zmluvy, kupujúci je
oprávnený vrátiť ju predávajúcemu na doplnenie. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť
doručením opravenej faktúry kupujúcemu.
8. Lehota splatnosti faktúry je 60 dní od dňa doručenia faktúry kupujúcemu.
9. V prípade, ak dátum splatnosti pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, za deň
splatnosti sa bude považovať nasledujúci pracovný deň.
10. Faktúra je zaplatená v čase, kedy dôjde k odpísaniu platby z účtu kupujúceho.
11. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k dodanému tovaru vyšpecifikovanému v zmluve výlučne až po
úplnom zaplatení dodávky.

ČL. 7. ZÁRUKY A SERVIS
1. Predávajúci poskytne na predmet zmluvy záruku 24 mesiacov od uvedenia do prevádzky.
2. Predávajúci sa zaväzuje nastúpiť na opravu v rámci záručného servisu najneskôr do 48 hod. od nahlásenia
poruchy a zabezpečiť bezplatné odstránenie poruchy v záručnej dobe najneskôr do skončenia 5
pracovných dní od preukázateľného nahlásenia poruchy, pokiaľ sa obe zmluvné strany nedohodnú ináč.
3. Kupujúci oznámi závadu predmetu dodávky na týchto telefónnych a faxových číslach: 053 – 451 1070,
alebo e-mailom: info @ fisherww.sk.
4. V prípade že predávajúci nemôže odstrániť vady tovaru do uvedeného termínu dodá v tomto termíne
kupujúcemu nový tovar v rovnakej kvalite a počte ako náhradu.

5. Zodpovednosť za vady tovaru preberá predávajúci podľa ustanovení § 422 – 428 Obchodného zákonníka.
6. Kupujúci má právo odmietnuť prevzatie dodávky a vrátiť ju na náklady predávajúceho v prípade, že sa
predmet dodávky nezhoduje s predloženou ponukou predávajúceho.

ČL. 8. ÚROKY Z OMEŠKANIA A ZMLUVNÉ POKUTY
1. V prípade nedodržania dohodnutého termínu dodania požadovaného predmetu plnenia vrátane uvedenia
do prevádzky môže kupujúci účtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,04 % za každý deň
omeškania z celkovej zmluvnej ceny nedodaného predmetu plnenia.
2. Ak je kupujúci v omeškaní so splnením peňažného záväzku, môže predávajúci účtovať kupujúcemu úrok
z omeškania vo výške 0,04 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.
3. Ak predávajúci mešká s nástupom na opravu alebo odstránením nahlásenej poruchy v zmysle čl. 6. tejto
zmluvy, môže kupujúci účtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,04 % za každý deň
omeškania z celkovej zmluvnej ceny predmetu zmluvy.
4. Ak predávajúci mešká so splnením termínov vybavenia oprávnených reklamácií, môže kupujúci účtovať
predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,04 % za každý deň omeškania z celkovej zmluvnej ceny
vadného predmetu zmluvy.

ČL. 9. VYŠŠIA MOC
1. Zmluvní partneri sú zbavení zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností
podľa tejto zmluvy v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku vyššej moci. Pre účely tejto zmluvy sa za
vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna,
mobilizácia, štrajk, živelné pohromy, povstanie atď.
2. Ten zmluvný partner, ktorý sa odvolá na vyššiu moc, je povinný toto oznámiť druhej strane najneskôr do
5 dní od vzniku tejto skutočnosti a požiada o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia.
3. Na požiadanie zmluvného partnera, ktorému boli oznámené okolnosti vyššej moci, je povinný
oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz.
4. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky
odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.
5. Ak okolnosti vyššej moci netrvajú dlhšie ako 3 mesiace, zmluvní partneri sú povinní plniť svoje
povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, pričom lehota plnenia sa predlžuje o dobu trvania vyššej moci.

ČL. 10. OSOBITNÉ DOJEDNANIA
1. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú, že budú chrániť a utajovať dôverné informácie a skutočnosti, ktoré
im boli zverené druhou zmluvnou stranou a neposkytnú ich tretím osobám, alebo tieto informácie
nepoužijú pre iné účely, ako je plnenie tejto zmluvy. Výnimku s tohto ustanovenia tvoria informácie
poskytnuté „Agentúre Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ“, ako
riadiacemu orgánu projektu: „Rozvoj spoločného výskumno – vývojového a inovačného centra a jeho
využitie v zefektívňovaní tepelného spracovania surovín“, kód projektu: ITMS 26220220151. Rozsah
a štruktúra poskytnutých informácií vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP a Príručky pre prijímateľa NFP
2. Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom,
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12
Všeobecných záväzných podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP pre projekt RSVVaIC, a poskytnúť im
všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnenými osobami sú najmä:

poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi
poverené osoby,
orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi
SR a ES.
3. Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť tejto zmluvy:
dohodou oboch zmluvných strán
odstúpením od zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení tejto zmluvy
zo zmluvných strán.

ktoroukoľvek

4. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej
zmluvnej strane.
5. Za závažné porušenie tejto zmluvy sa považuje:
zo strany kupujúceho sa považuje neuhradenie faktúry do 60 dní po lehote splatnosti
zo strany predávajúceho sa považuje nedodržanie termínu dodávky.
6. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia poskytovania služieb z dôvodov na strane
objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.

ČL. 11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Zmluvné strany prehlasujú, že v čase uzavretia tejto zmluvy nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by
bránili, alebo vylučovali uzavretie takejto zmluvy, resp. ktoré by mohli byť vážnou prekážkou k jej
splneniu.
2. Zverejnenie zmluvy:
a. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon
o slobode informácií ) v znení neskorších predpisov.
b. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby v zmysle ustanovenia
§ 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov ( zákon o slobode informácií ) v znení neskorších predpisov.
3. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov, ktoré musia byť
odsúhlasené písomne oboma zmluvnými stranami a stanú sa jej neoddeliteľnou súčasťou.
4. V prípadoch, ktoré nie sú v zmluve uvedené, riadi sa vzťah zmluvných partnerov
Obchodného zákonníka SR.

ustanoveniami

5. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie
zmluvy, druhej zmluvnej strane.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:
-

príloha č. 1 – Kalkulácia ceny,

-

príloha č. 2 – Technická špecifikácia predmetu plnenia zmluvy,

7. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom predávajúci obdrží jeden rovnopis a kupujúci tri
rovnopisy.

V Levoči, dňa 18.02.2012
Predávajúci:

v.r.Ing. Roman Piatrik
konateľ
pečiatka

V Jelšave, dňa 14.02.2012
Kupujúci:

v.r.Ing. Jaroslav Švejkovský
generálny riaditeľ
pečiatka

Príloha č. 1

Kalkulácia ceny

Laboratórny nábytok
Zn., resp. typ ponúkaného tovaru: FISHER Slovakia, spol. r .o.
Výrobca ponúkaného tovaru: FISHER Slovakia, spol. r .o.

Názov položky

Počet v
kusoch

Jednotková Jednotková
cena bez cena s DPH
DPH v €
v€

Celková
cena bez
DPH v €

Celková
cena s DPH
v€

Skriňa na chemikálie

1

1 351,70 €

1 622,04 €

1 351,70 €

1 622,04 €

Pracovné stoly s rozvodmi vody,
plynu a elektriny pre vytvorenie 2
pracovísk, vrátane políc

4

1 425,90 €

1 711,08 €

5 703,60 €

6 844,32 €

Kontajnery

2

107,80 €

129,36 €

215,60 €

258,72 €

Skrine

2

166,50 €

199,80 €

333,00 €

399,60 €

Stôl na umiestnenie váh

2

282,50 €

339,00 €

565,00 €

678,00 €

Stoličky

4

73,90 €

88,68 €

295,60 €

354,72 €

8 464,50 €

10 157,40 €

Cena celkom

V Levoči, dňa ....................

Obchodné meno predávajúceho:

FISHER Slovakia, spol. r .o.

Meno, podpis štatutárneho orgánu predávajúceho:

Ing. Roman Piatrik, konateľ

Poznámka: ak ponuku predkladá uchádzač - skupina, podpíšu všetci členovia štatutárnych orgánov všetkých členov skupiny

Technická špecifikácia predmetu plnenia zmluvy:

Príloha č. 2

Laboratórny nábytok
Zn., resp. typ ponúkaného tovaru: FISHER Slovakia, spol. s r.o.
Výrobca ponúkaného tovaru: FISHER Slovakia, spol. s r.o.
Skriňa na chemikálie
Katalógové
číslo

9004.0081

Rozmer

Počet

Popis

Šírka-hĺbka-výška

ks

Skriňa na chemikálie Kottermann, kovová, dvojdverová, 4 police, vývod pr. 75 mm pre napojenie
ventilátora, bez ventilátora

1200x520x1920

1

Pracovný stôl jednostranný 2500x600/v.900 mm – 2 kusy umiestnené chrbtom k sebe
Katalógové
číslo

Popis

Rozmer

Počet

Šírka-hĺbka-výška

ks

9140.2054
9140.2018
9140.2023

Skrinka dvojdverová, inštalačná
Skrinka s 5 zásuvkami
Skrinka dvojdverová, s 1 policou

900x585x867
700x585x867
900x585x867

2
2
2

2510x620
200x280x500
1900x300

9710.9211

Pracovná doska z umelého kameňa, hr. 20 mm, 1x otvor pre výlevku, 3x otvor pre vývod médií
Mediálny stĺp Lamino, 4x otvor pre elektrozásuvku
Polica Lamino hr. 18 mm
Elektrozásuvka 230 V s krytkou, IP 44, farba biela
Bezpečnostná elektroskrinka s ističmi 2x 16A
Plynová armatúra s dvomi poistnými ventilmi 180°
Výlevka kameninová, farba biela matná, bez prepadu a sifónu, vnútorné rozmery 395x395x200
mm
Vzpera pod kameninovú výlevku, pre skrinku š. 900 mm
Sifón s nerezovým krúžkom, pr. 50 mnm
Páková zmiešavacia armatúra stolná, s otočným ramienkom a prevzdušňovačom

2
3
1
6
1
1

450x450x220

2
2
2
2

9700.9121.02
9650.9041
9750.9208

180x360

Ostatné komponenty
Katalógové
číslo
9120.2106
9212.5006
9630.7301
9803.0614

Popis
Kontajner s tromi zásuvkami
Skriňa vysoká delená, h. č. otvorená s 2 policami, sp. č. Ľ-dvierka s 2 policami
Váhový stôl s odpruženou podložkou, Lamino
Laboratórna stolička 1290 PU ASYN z PUR peny čiernej farby, pojazdná, výškovo nastaviteľná
440-580 mm, plastový kríž, kolieska na tvrdý povrch, bez opierok na ruky

Rozmer

Počet

Šírka-hĺbka-výška

ks

450x525x549
600x420x2040
600x600x750

2
2
2
4

V Levoči, dňa …...................................
18.2.2012

Obchodné meno predávajúceho:

FISHER Slovakia, spol. s r.o.

Meno, podpis štatutárneho orgánu predávajúceho:

Ing. Roman Piatrik, konateľ

