
uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a podľa 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov

Článok I. 
Zmluvné strany

Predávajúci:
Sídlo:
Štatutárny orgán: 
IČO:
IČDPH:

ROFA SLOVENSKO, spo l.sr.o .
Vlčie hrdlo, P. O. BOX 16, 820 03 Bratislava 23 
Ing. Michal Šmidt, konateľ 
31340962 
SK2020328904

Bankové spojenie: 
IBAN:
SWIFT:

OTP Banka Slovensko, a.s.
SK62 5200 0000 0000 1131 2923 
OTPVSKBX

Označenie registra, ktorý zápis vykonal: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I 
Číslo zápisu: oddiel Sro, vložka č. 4226/B

(ďalej len „predávajúci“)

Kupujúci:
Sídlo:
Štatutárny orgán: 
IČO:
Bankové spojenie: 
IBAN:
SWIFT:

(ďalej len „kupujúci“)

a

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
Ing. Jiŕí Žežulka, prezident finančnej správy
42499500
Štátna pokladnica
SK14 8180 0000 0070 0043 7837
SPSRSKBAXXX

Článok II.
Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany uzatvárajú Kúpnu zmluvu č. 69022021 (ďalej len „zmluva“) na základe výsledku verejného 
obstarávania predmetu zákazky uskutočnenej kupujúcim ako verejným obstarávateľom podľa § 117 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Článok III.
Predmet zmluvy

3.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu automatický viacrozsahový 
viskozimeter, v počte 1 ks, ktorý je bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy, na dohodnuté miesto 
dodania a zabezpečiť jeho inštaláciu, zaškolenie obsluhy, uvedenie do prevádzky, bezplatnú opravu
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počas záručnej doby a manuál v slovenskom jazyku (ďalej len „tovar“) a záväzok kupujúceho zaplatiť 
za tovar kúpnu cenu.

3.2. Krajinou pôvodu tovaru je Nemecko.
3.3. Opis tovaru so všetkými položkami, ktoré sú jeho súčasťou a s ich technickou špecifikáciou tvorí Prílohu 

č. 1.
3.4. Predávajúci sa na základe tejto zmluvy a v rozsahu v nej vymedzenom zaväzuje dodať tovar a previesť 

na kupujúceho vlastnícke právo k nemu.
3.5. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny.

Článok IV. 
Kúpna cena

4.1. Kúpna cena za tovar je nasledovná:
Cena bez DPH: 57.922,80 €
+ DPH 20 %: 11.584,56 €
Celková cena s DPH: 69.507,36 €
(slovom: Šesťdesiatdeväťtisícpäťstosedem eur a 36 centov)

4.2. Kúpna cena za tovar je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov v spojení s vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 
Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov. Zmena 
dohodnutej kúpnej ceny nie je prípustná okrem zmeny zákonnej sadzby DPH, ktorú budú zmluvné 
strany riešiť formou vzájomne odsúhlaseného písomného dodatku k zmluve.

4.3. V dohodnutej kúpnej cene podľa bodu 4.1 tejto zmluvy sú zahrnuté všetky náklady spojené s dodaním 
tovaru vrátane jeho dopravy na dohodnuté miesto dodania, jeho inštalácia, zaškolenie obsluhy, 
uvedenie do prevádzky, bezplatná oprava počas záručnej doby a poskytnutie manuálu v slovenskom 
jazyku.

4.4. Kupujúci sa zaväzuje, že kúpnu cenu podľa bodu 4.1 tejto zmluvy zaplatí predávajúcemu formou 
bezhotovostného platobného prevodu na bankový účet predávajúceho, ktorý je uvedený v záhlaví tejto 
zmluvy, a to na základe faktúry vystavenej predávajúcim.

4.5. Predávajúcemu vznikne právo fakturovať až po dodaní a prevzatí tovaru. Podkladom pre vystavenie 
faktúry bude kupujúcim potvrdený preberací protokol podľa článku bodu 5.2 zmluvy, v ktorom nebudú 
uvedené žiadne výhrady kupujúceho. Faktúra bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, 
ku ktorej bude pripojený preberací protokol. V opačnom prípade je kupujúci oprávnený faktúru 
predávajúcemu vrátiť na opravu. Nová lehota splatnosti opravenej faktúry začne vtákom prípade plynúť 
až odo dňa doručenia opravenej faktúry obsahujúcej všetky potrebné zákonné náležitosti.

4.6. Kúpnu cenu sa kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu na základe faktúry s lehotou splatnosti 30 dní 
odo dňa jej doručenia na adresu: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Mierová 23, 815 11 
Bratislava. Na účely fakturácie sa za deň dodania tovaru považuje deň podpísania preberacieho 
protokolu.

4.7. Kupujúci neposkytne na tovar preddavok ani zálohovú platbu.

Článok V.
Miesto a čas dodania, dodacie podmienky

5.1. Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať úplný tovar na dohodnuté miesto dodania: Colné 
laboratórium, Bajkalská 24, 821 09 Bratislava, II. podlažie budovy, v dohodnutej lehote do 12 
(dvanástich) týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

5.2. Odovzdanie a prevzatie tovaru sa uskutoční podpísaním preberacieho protokolu oprávnenými osobami 
zmluvných strán, ktoré sú za predávajúceho ........................... a za kupujúceho ..................................... 
.......... riaditeľ odboru colné laboratórium, až po jeho inštalácii, zaškolení obsluhy, uvedení do prevádzky 
a poskytnutí manuálu v slovenskom jazyku.

5.3. Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu všetky doklady týkajúce sa tovaru pri podpísaní 
preberacieho protokolu.



5.4. Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu tovar, ktorý je nový, bez technických a právnych vád, 
riadne a včas, v dohodnutom termíne a kvalite, v súlade so zmluvou a technickou špecifikáciou 
uvedenou v Prílohe č. 1 zmluvy.

5.5. Predávajúci sa v zmysle bodu 5.2 zaväzuje zaškoliť hneď pri prevzatí tovaru minimálne dvoch 
zamestnancov kupujúceho v rozsahu potrebnom na správnu obsluhu a údržbu dodaného tovaru.

5.6. Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar poškodený, nekompletný, ak nie je v súlade 
s požadovanou a deklarovanou špecifikáciou uvedenou v Prílohe č. 1 zmluvy.

5.7. Riziká spojené s poškodením alebo odcudzením tovaru prejdú z predávajúceho na kupujúceho dňom 
dodania a prevzatia tovaru.

Článok VI.
Zodpovednosť za vady a záruka

6.1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v množstve, akosti a vyhotovení podľa podmienok, ktoré 
si zmluvné strany dohodli v zmluve a tiež v zmysle § 420 a nasl. Obchodného zákonníka. Predávajúci 
poskytne kupujúcemu záruku na tovar v trvaní 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa 
protokolárneho odovzdania a prevzatia tovaru. Predávajúci sa zaväzuje, že počas trvania záručnej doby 
bude mať tovar vlastnosti dohodnuté v zmluve, bude spôsobilý na použitie na dohodnutý alebo inak 
obvyklý účel.

6.2. Vady tovaru a nároky zmluvných strán vyplývajúce z vád tovaru budú riešené podľa ustanovení § 422 
a nasl. Obchodného zákonníka.

6.3. Ak počas trvania záručnej doby nebude tovar vykazovať dohodnuté vlastnosti, alebo budú zistené skryté
chyby, ktoré nebolo možné zistiť pri preberaní tovaru, kupujúci uplatní písomnú reklamáciu, ku ktorej je 
predávajúci povinný písomne sa vyjadriť najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa jej doručenia. Ak sa 
v tejto lehote predávajúci k reklamácii nevyjadrí, má sa za to, že s opodstatnenosťou reklamácie súhlasí. 
Oprávnene reklamované vady je predávajúci povinný bezplatne odstrániť najneskôr do 3 pracovných 
dní, po uplynutí lehoty na vyjadrenie podľa prvej vety tohto odseku, ak sa zmluvné strany v konkrétnom 
prípade s prihliadnutím na vady tovaru písomne nedohodnú na inej lehote. Na uzatvorenie takejto 
dohody je za kupujúceho oprávnená osoba označená v článku V bode 5.2 zmluvy. V prípade
poruchy tovaru počas záručnej lehoty sa dojednaná záručná lehota predĺži o čas potrebný na 
odstránenie poruchy tovaru. V prípade, že predávajúci neodstráni vady do času dohodnutého na 
odstránenie poruchy, je kupujúci oprávnený požadovať vybavenie reklamácie formou dodania nového 
tovaru bez vád.

6.4. Všetky náklady spojené s uplatnenou reklamáciou znáša predávajúci bez ohľadu na to, ktorej zmluvnej 
strane vzniknú.

Článok VII.
Zmluvné sankcie

7.1. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru v dohodnutom termíne, je kupujúci oprávnený 
uplatniť si voči predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z kúpnej ceny nedodaného tovaru s 
DPH za každý, aj začatý deň omeškania.

7.2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry je kupujúci povinný platiť úrok z omeškania podľa § 
369a v spojení s § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka a § 1 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z., 
ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

7.3. V prípade ak je predávajúci v omeškaní s odstraňovaním reklamovaných vád aj po uplynutí času, ktorý 
bol dohodnutý zmluvnými stranami podľa bodu 6.3 zmluvy, je kupujúci oprávnený od predávajúceho 
požadovať zmluvnú pokutu vo výške 50,-€ za každý aj začatý deň omeškania. Uvedené nemá vplyv na 
právo kupujúceho na dodanie nového tovaru bez vád podľa bodu 6.3 šiesta veta.

7.4. Vyššie uvedené ustanovenia neplatia v prípade zásahu vyššej moci na strane kupujúceho alebo 
predávajúceho. V prípade zásahu vyššej moci je dotknutá zmluvná strana povinná túto skutočnosť 
ihneď oznámiť druhej strane a preukázať jej trvanie.
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7.5. Zmluvné sankcie dohodnuté v zmluve nevylučujú možnosť uplatnenia náhrady škody podľa § 373 
a nasl. Obchodného zákonníka.

Článok VIII. 
Spoločné ustanovenia

8.1. Porušenie zmluvných povinností označených za podstatné zakladá oprávnenie písomne odstúpiť 
od zmluvy podľa § 344 Obchodného zákonníka tej zmluvnej strane, ktorá je porušením zmluvných 
povinností dotknutá. Spôsob odstúpenia od zmluvy sa bude riadiť príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka. Dohodou zmluvných strán sa za podstatné porušenie povinností vyplývajúcich 
zo zmluvy označujú najmä prípady:

ak predávajúci poruší zmluvné podmienky týkajúce sa najmä dodržania dohodnutých termínov 
a kvality napriek opakovaným upozorneniam kupujúceho,
ak kupujúci v rozpore s touto zmluvou bezdôvodne neprevezme bezchybný tovar ani do 30 dní 
od vyzvania kupujúceho predávajúcim,
ak kupujúci neuhradí dohodnutú kúpnu cenu za prevzatý tovar v termíne do 30 dní po uplynutí 
dátumu splatnosti faktúry.

8.2. Kupujúci ako verejný obstarávate!’ môže od zmluvy odstúpiť aj z dôvodov uvedených v § 19 
zákona o verejnom obstarávaní.

8.3. Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté nároky zmluvných strán vyplývajúce z článku VII. zmluvy.

Za predávajúceho: Za kupujúceho:

Článok IX.
Záverečné ustanovenia

Ing. Jiŕí Žežulka 
prezident finančnej správy

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

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



Príloha č. 1 - Špecifikácia tovaru

Automatický viacrozsahový viskozimeter, typ HVM 472, Herzog: v počte 1 ks.

Automatický viacrozsahový viskozimeter prístroj spĺňa nasledujúce technické špecifikácie opísané v stĺpci 
A v nasledujúcej tabuľke a obsahuje aj príslušenstvo opísané v stĺpci B v nasledujúcej tabuľke.

Automatický viacrozsahový viskozimeter
A Technické špecifikácie zariadenia B Pomocné príslušenstvo
Plnoautomatický viacrozsahový viskozimeter umožňuje stanovenie 
kinematickej viskozity ropných produktov podľa noriem EN ISO 3104 
a ASTM D-445.
Kúpeľ:
• dva teplotné nezávislé kúpele nastaviteľné na dve rôzne pracovné 
teploty, teplota regulovaná mikroprocesorom,
• pracovný teplotný rozsah kúpeľa nastaviteľný v rozsahu od +20 °C 
do + 150 °C, s teplotnou stabilitou ± 0,01 °C,
• proporcionálne riadený ohrev kúpeľov,
• materiál kúpeľa kovový, potiahnutý epoxidovým náterom, 
elektromagneticky izolovaný, použitý chemicky odolný materiál Karlez, 
všetky sklené priehľady tepelne izolované,
• náplň kúpeľa silikónový olej,
•teplotný NTC systém,
• automatický čistiaci systém, materiál umožňujúci použitie agresívnych 
rozpúšťadiel, dve čistiace činidlá, s možnosťou použitia až štyroch 
čistiacich činidiel, nastavenie optimálneho času preplachu a sušenia,
• grafický LCD displej s alfanumerickou klávesnicou,
• napájanie 220 - 240 V/50 Hz.
Autosampler:
• dva integrované autosamplery pre každý kúpeľ s podávačom vzoriek 
a zásobníkom na minimálne 25 miest.
Bezpečnostné prvky:
• ochrana voči nízkej hladine média v kúpeli,
• ochrana voči prehriatiu,
• zabudovaný VOC systém,
• ochranné prvky pred chybami používateľa.
Softvér:
• riadiaci a ovládací softvér s možnosťou zálohy, tlače a diagnostiky. 
Štandardné vybavenie:
• dokumentačný nosič s manuálom,
• náradie pre užívateľskú manipuláciu,
• ventily, adaptéry, filtre a hadičky potrebné pre systém čistenia 
a odvodu odpadu,
• silikónový olej v potrebnom objeme pre naplnenie dvoch nezávislých 
kúpeľov,
• set 130 kusov sklenených vialiek, vhodných do autosamplera.

• dve NTC viacrozsahové kapiláry 
s rozsahom 2 až 200 mm2/s, 
každá umiestnená v jednom
z kúpeľov,
• PC riadiaca jednotka
s operačným systémom vhodným 
na inštaláciu ovládacieho 
softvéru,
• klávesnica,
• myš,
• farebný monitor,
• dve sklenené, priehľadné 
nádoby s uzáverom GL 45 
a objemom 5 L pre čistiace 
rozpúšťadlá,
• pamäťový nosič s riadiacim 
a ovládacím softvérom,
• prepojovacie káble.




