
KÚPNA ZMLUVA  č. 12/2019 - 1 

uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona  č 513/1991 Zb. Obchodný  zákonník 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“) 

Zmluvné strany: 

1. Kupujúci:

Názov:     Gerium 

Sídlo:       Pri trati 47, 821 06  Bratislava 

IČO:         317 555 34 

Telefón:   02/40240114 

Mobil:      0905 473 211  

Kontaktná osoba: Ing. Peter Stano 

e-mail: cembova@gerium.sk, stano@gerium.sk

za organizáciu je oprávnený konať PhDr. Miroslava Čembová, riaditeľka

Bankové spojenie:  ČSOB, a.s., č. ú.  25832663/ 7500

ďalej len „ kupujúci “

a 

2. Predávajúci:

Názov:  p.a.a.a. s.r.o.

Sídlo:  Čierny chodník 5,  831 07 Bratislava

IČO:  47 013 885

IČ DPH: SK2023701801

Štatutárny orgán: Mgr. Eduard Sahánek, konateľ

Spoločnosť zapísaná: V OR OS Bratislava I, odd. Sro, vložka

ďalej len „ predávajúci “

Preambula 

Kúpna zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania vykonaného kupujúcim ako 

verejným obstarávateľom v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení na obstaranie zákazky podľa § 117 

s názvom  „Počítačové vybavenie a multifunkčné zariadenia pre GERIUM.“ Predmet zákazky 

bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa. 

I. Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je dodanie 3 ks počítačových stolových zostáv, 3 ks notebookov a 2 ks

multifunkčných zariadení – farebných laserových tlačiarní s funkciou scanovania a kopírovania

v zmysle technickej špecifikácie tvoriacej prílohu č. 1 tejto zmluvy (ďalej „predmet plnenia“)

predávajúcim a prevzatie predmetu plnenia a zaplatenie dohodnutej kúpnej ceny kupujúcim.

2. Súčasťou dodávky v rámci predmetu plnenia je aj dodanie príslušného softvérového vybavenia

spolu s legálnymi licenciami, ktoré umožní kupujúcemu okamžité používanie dodaného tovaru

po odbornej inštalácii vykonanej predávajúcim.

3. Predmet plnenia presne zodpovedá obsahu ponuky, ktorú predložil predávajúci ako úspešný

uchádzač a je v súlade so špecifikáciou stanovenou vo výzve na predkladanie ponúk.
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III. Cena a platobné podmienky 

 

1. Kupujúci zaplatí predávajúcemu za riadne dodaný predmet plnenia kúpnu cenu v celkovej 

výške 6. 890,- EUR s DPH (ďalej „kúpna cena“), ktorá presne zodpovedá obsahu víťaznej 

ponuky nasledovne: 

 
 

P.č. Názov tovaru Množstvo 

Jednotková 

cena v EUR 

bez DPH 

Celková 

cena v EUR 

bez DPH 

DPH 

(20%) 

Celková cena v 

EUR s DPH 

 

1. 

Počítačová 

zostava- stolový 

počítač 

3 ks 

 

790,-  

 

2.370,- 

 

474,- 

 

2 .844,- 

2. Notebook 3 ks  950,- 2.850,- 570,- 3.420,- 

3. Multifunkčné 

zariadenie 

 

2 ks 

 

260,83 - 

 

521, 66- 

 

104,34- 

 

   626,- 

 

 

2. Kupujúci neposkytuje za predmet plnenia zálohu ani nijaké preddavky z kúpnej ceny. 

 

3. Podkladom k vystaveniu a úhrade faktúry bude preberací protokol o odovzdaní a prevzatí 

predmetu plnenia podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán. Predávajúci zašle 

kupujúcemu faktúru v dvoch vyhotoveniach do 15 dní odo dňa prevzatia predmetu plnenia 

kupujúcim.  

 

4. Faktúra (daňový doklad) musí obsahovať  nasledovné náležitosti:  
 

- obchodné meno predávajúceho, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prípadne 

prevádzkarne, jeho identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, 

- bankové spojenie predávajúceho (názov a adresa banky predávajúceho, SWIFT kód),   

- číslo bankového účtu (v rámci EÚ aj v tvare IBAN), 

- názov kupujúceho, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne 

kupujúceho a jeho identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak mu je pridelené, 

- poradové číslo faktúry, 

- dátum dodania predmetu plnenia, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu 

vyhotovenia faktúry, 

- dátum vyhotovenia faktúry, 

- množstvo a druh dodaného tovaru, 

- základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej 

cene, 

- sadzbu dane, údaj o oslobodení od dane alebo v prípadoch, ak predávajúci neuplatňuje na 

faktúre DPH z iných dôvodov, informáciu o osobe povinnej zaplatiť DPH, s uvedením 

príslušného ustanovenia právnych predpisov, ktoré to odôvodňujú, 

- výšku dane spolu v mene EUR, 

- celkovú sumu požadovanú na platbu v mene EUR zaokrúhlenú na dve desatinné miesta, 

- číslo a názov zmluvy. 

 

5. Lehota splatnosti riadne vystavenej faktúry bude 30 dní od jej doručenia kupujúcemu.  

 



6. Peňažný záväzok kupujúceho vyplývajúci z tejto Zmluvy bude splnený dňom odpísania 

príslušnej sumy z jeho účtu v prospech účtu predávajúceho. 

 

IV. Miesto plnenia 

 

Predávajúci je povinný dodať tovar a príslušný softvér vrátane dopravy a odbornej inštalácie 

priamo do kancelárií zamestnancov oboch organizačných súčastí zariadenia Gerium  Pri trati 47, 

Bratislava – Podunajské Biskupice a Smolnícka č. 3, Bratislava – Ružinov v zmysle operatívnych 

pokynov kupujúceho.  

 

V. Termín plnenia 

Predmet plnenia musí byť riadne dodaný v lehote do 1 mesiaca od nadobudnutia účinnosti tejto 

Zmluvy. 

 

VI. Záručná doba 

 

Záručná doba za dodaný tovar je 24 mesiacov a začne plynúť dňom jeho riadneho odovzdania 

kupujúcemu.  

 

VII. Servisné podmienky a garancie 

 

Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť odstránenie vád a porúch funkčnosti dodanej výpočtovej 

techniky bezodkladne, najneskôr do troch dní od nahlásenia vady, alebo poruchy kupujúcim, 

pričom opravy vád a porúch je predávajúci povinný počas celej záručnej doby zabezpečovať 

bezodplatne. 

 

VIII. Sankcie za porušenie zmluvy, úrok z omeškania a náhrada škody 

1. Za omeškanie predávajúceho s riadnym dodaním predmetu plnenia má kupujúci nárok na 

sankciu vo výške 0,05 % z kúpnej ceny za každý deň omeškania. Omeškanie s riadnym 

dodaním predmetu plnenia trvajúce viac ako 14 dní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy 

a oprávňuje kupujúceho na odstúpenie od Zmluvy. 

2. Za omeškanie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny má predávajúci nárok na zaplatenie úroku 

z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

 

 

IX. Záverečné ustanovenia 

 

1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné 

ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné v Slovenskej 

republike. 

 

2. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy a jeho príloh je možné možno len formou písomných 

dodatkov dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán. 

3. V prípade, že akékoľvek ustanovenie zmluvy je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo 

nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných 

ustanovení zmluvy, pokiaľ to nevylučuje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov 

samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako 

zistia, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, 



nahradit'dotknut6 ustanovenie ustanovenim novym, ktor6ho obsah bude v do najviid5ej miere

zodpovedat'v6li strrln v dase uzatvorenia zmluvy.

4. Miestom pre dorudovanie pisomnosti sri adresy zmluvnych striin uveden6 v zif;,lavi tejto

Zmluvy. KaZdA zo zmhtvnych str6n je povinn6 pisomne ozndmit druhej zmluvnej strane

akrikofvek zmenu ohlladne dorudovani a a to bezodkladne po tom, do d6jde k takejto znene.

Pokiall sa z ddvodu oneskoren6ho alebo nevykonan6ho ozn6menia o zmene miesta dorudovania

nepodari vdas a riadne dorudit' pisomnost' druhej zmlurmej strane, povaZuje sa defl nerispe5n6ho

pok rrg o opakovan6 dorudenie pisomnosti za deidorudenia pisomnosti druhej zrnluvnej strane

so v5et(fmi pr6vnymi d6sledkami pre dotknutf zmluvnri stranu.

5. Zmluva nadobrida platnost' dilom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami aridinnost' dfom

nasledujricim po zverejneni zmluvy v zmysle osobitnych predpisov.

6. Zmluvn6 strany vyhlasujri, Ze sir sp6sobil6 na pr5vne rikony, ich znluvnS vollnost' nie je

obmedzen|, zmluvu uzatvorili po vziljomnej dohode na zikJade ich slobodnej a v6Znej v61e,

ktoru prejavili urdite a nonxnitefne, zmluvu neuzavreli v tiesni za ndpadne neqihodnlfch

podmiinok, ztttluvaje urobenii v predpisanej forme, zmluvu si pred jej podpisanim preditali,

jej obsahu porozumeli anaznak srihlasu ju podpisujri.

7 . Zmluvaje vyhotoven6 v Styroch rovnopisoch, zktorych tri rovnopisy obdrZi kupujrici a jeden

obdrLi pred6vajrici.

8. Neoddelitellnou sridast'ou zrnluly je:

Priloha d. 1: Specifrkricia - opis predmetu plnenia (technick6lkatal6gov6 listy dodanej

qipodtovej techniky)

V BrttislⅣ e,dia 4。 12.2019 V Brttislave,dtta 4.12.2019

●EREUM
Pri trati 47

821 06 Bratislava

kupuJuci

PhDro Miroslava Celnbova,MPH
riaditerka

轟絨補繊l貧

岬

ater




