č.: ÚpIA-EL3/3-247-12/2021-OOVS

IIS SAP: 6200003008
Výtlačok číslo: X
Počet listov : 7
Počet príloh: 1/1

KÚPNA ZMLUVA č. 2021/254
uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v
znení neskorších predpisov
Článok I.
Zmluvné strany
1.1. Kupujúci :

Slovenská republika
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava
zastúpený:
Ing. Pavol LÍŠKA, riaditeľ Úradu pre investície a akvizície
Ministerstva obrany SR na základe plnomocenstva ministra obrany SR
č. KaMO-1-145/2020 zo dňa 15. júna 2020;
Osoba oprávnená konať za kupujúceho vo veci fakturačných úkonov a reklamácií: riaditeľ
Úradu centrálnej logistiky Ministerstva obrany SR, tel.:
XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXX alebo ním poverená osoba;
IČO:
30 845 572
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
IBAN
SK50 8180 0000 0070 0017 1215

(ďalej len „kupujúci“)
a
1.2. Predávajúci :

KONŠTRUKTA – Defence, a. s.
Lieskovec 575/25
018 41 Dubnica nad Váhom
Slovenská republika
Zastúpený:
Ing. Alexander GURSKÝ, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Vybavuje:
Ing. Martin KLAČMAN, obchodný riaditeľ
tel.: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXX
IČO
34 139 800
IC DPH:
SK2020387336
Bankové spojenie: TATRA BANKA a. s.
IBAN:
SK62 1100 0000 0026 2780 0780
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sa, vložka číslo 123/R
(ďalej len „predávajúci“)
(ďalej spolu kupujúci a predávajúci ako „zmluvné strany“)
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Článok II.
Predmet zmluvy
2.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu náhradné diely – XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX podľa technickej špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 tejto
zmluvy, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť (ďalej len „tovar“), ako aj previesť na kupujúceho
vlastnícke právo k dodávanému tovaru a záväzok kupujúceho riadne dodaný tovar prevziať
a zaplatiť zaň kúpnu cenu podľa článku III. tejto zmluvy.
2.2. Množstvo a technická špecifikácia tovaru, ktorý je predávajúci povinný dodať kupujúcemu, je
uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.
2.3. Neoddeliteľnou súčasťou tovaru je sprievodná dokumentácia k tovaru vydaná výrobcom tovaru
(formulár, pasport, etiketa, baliaci štítok, a pod. v závislosti od druhu materiálu), v ktorej musí byť
jasne stanovený dátum výroby a technický život. V prípade náhrady typu tovaru uvedeného
v Prílohe č. 1 tejto zmluvy iným typom musí byť jasne vyznačená náhrada za požadovaný výrobok
potvrdená výrobným podnikom (pečiatka, meno, priezvisko a podpis).
Článok III.
Kúpna cena a platobné podmienky
3.1. Celková kúpna cena za tovar je stanovená dohodou v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o
cenách v znení neskorších predpisov a je pevná, nemenná a konečná v celkovej výške:
3 600,- € vrátane 20% DPH
(slovom: tritisícšesťsto € s 20 % DPH)
V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky ekonomicky oprávnené náklady predávajúceho súvisiace
s dodaním tovaru do miesta dodania, vrátane nákladov na dopravu a primeraný zisk.
3.2. Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzku
dohodnutým spôsobom a v mieste dodania v súlade s čl. IV. tejto zmluvy.
3.3. Po prevzatí tovaru kupujúcim v mieste dodania vyhotoví predávajúci faktúru a doručí ju
kupujúcemu v dvoch vyhotoveniach v termíne do 10. decembra 2021 vrátane na adresu:
MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad centrálnej logistiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava
3.4. Faktúra musí obsahovať okrem náležitostí uvedených v § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, najmä tieto náležitosti:
 označenie banky a číslo účtu, na ktorý má byť platené,
 výkresové čísla (predmetu zmluvy),
 dátum, kedy bol tovar dodaný,
 cenu za jednotku množstva,
 množstvo a druh dodaného tovaru,
 celkovú fakturovanú sumu a náležitosti v € s DPH,
 číslo zákazky.
K faktúre je predávajúci povinný priložiť ako prílohu:
 dodací list potvrdený a podpísaný zástupcom kupujúceho a predávajúceho.
3.5. Kupujúci uhradí oprávnene fakturovanú sumu do 30 dní odo dňa doručenia faktúry. Pre tento účel
sa za deň úhrady považuje dátum odpísania kúpnej ceny z účtu kupujúceho v prospech účtu
predávajúceho.
3.6. Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ak nebude tovar riadne dodaný alebo ktorá je
nesprávna, alebo neúplná, a to najneskôr v deň jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry
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prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová 30-dňová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia
opravnej alebo novej faktúry kupujúcemu.
Článok IV.
Miesto a spôsob plnenia, dodacia lehota a dodacie podmienky
4.1. Miestom dodania tovaru podľa tejto zmluvy je VÚ 9994 Nemšová, ul. Slovenskej armády 52,
914 41 Nemšová.
4.2. Predávajúci je povinný dodať tovar do miesta dodania najneskôr do 10. decembra 2021 vrátane.
4.3. Dopravu tovaru do miesta dodania vykoná predávajúci na vlastné náklady a nebezpečenstvo tak,
aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred jeho poškodením a znehodnotením.
4.4. Predávajúci je povinný vyrozumieť oprávnenú osobu kupujúceho uvedenú v bode 4.5 tejto zmluvy
o termíne dodania tovaru najmenej tri (3) pracovné dni vopred.
4.5. Zástupcom kupujúceho na prevzatie tovaru v mieste plnenia a na podpis Dodacieho listu len pre
účely tejto zmluvy je veliteľ VÚ 9994 Nemšová, tel.: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXX,
alebo ním poverený funkcionár na Dodacom liste. Táto osoba alebo ňou poverený funkcionár
vykoná prehliadku dodávaného tovaru a je oprávnená tovar odmietnuť, nepodpísať Dodací list, ak
dodaný tovar nebude v požadovanom množstve, kvalite, akosti a vyhotovení.
4.6. Po riadnom dodaní tovaru oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán podpíšu Dodací list, ktorý
priloží predávajúci k faktúre. Dodací list vyhotoví predávajúci a bude obsahovať strojom
(paličkovým písmom) uvedený názov a množstvo dodaného a prevzatého tovaru, jednotková cena
tovaru s DPH, celková suma za dodané množstvo s DPH, meno a priezvisko preberajúceho
a odovzdávajúceho, ich podpisy s odtlačkom pečiatky, miesto a dátum prevzatia.
4.7. Predávajúci nemôže dodať tovar bez potvrdeného dodacieho listu podľa bodu 4.6. tejto zmluvy.
4.8. Dodanie tovaru sa uskutoční výhradne v pracovné dni a v pracovnom čase kupujúceho.
Článok V.
Kvalita tovaru, zodpovednosť za vady, záruka a reklamácie

5.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar novovyrobený (vyrobený od 1/2021), doteraz nepoužívaný,
v originálnom balení, v množstve, požadovanej kvalite a vo vyhotovení v súlade s prílohou č. 1
k tejto zmluve. Doba skladovania tovaru u výrobcu nepresiahla stanovenú normu uvedenú v
sprievodnej dokumentácii.
5.2. V prípade nemožnosti dodania tovaru z dôvodu ukončenia jej výroby je predávajúci oprávnený
dodať kupujúcemu zodpovedajúcu náhradu - ekvivalent s rovnakými parametrami, používanú za
rovnakým účelom pre rovnaký typ XXXXX. Adekvátnosť náhrady v takom prípade doloží
písomným prehlásením výrobcu XXXXX, resp. XXXXX. Pri nahradení tovaru budú zachované
množstevné a cenové parametre uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
5.3. Predávajúci vyhlasuje, že prípadné nároky výrobcu tovaru vyplývajúce z licenčných zmlúv sú
vysporiadané.
5.4. Ak predávajúci poruší povinnosti uvedené v bode 5.1. tejto zmluvy, dodá iný tovar a/alebo poruší
povinnosť ustanovenú v § 420 ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), má tovar faktické vady.
5.5. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku za akosť tovaru v trvaní 24 mesiacov, ktorá začína
plynúť dňom riadneho dodania a prevzatia tovaru v súlade s čl. IV. tejto zmluvy. Dodaný tovar
bude počas záručnej doby spôsobilý na použitie na obvyklý účel a zachová si kvalitatívne, technické
a úžitkové vlastnosti.
5.6. Zmluvné strany vylučujú aplikáciu § 428 Obchodného zákonníka pre uplatnenie zodpovednosti za
vady, na ktoré sa vzťahuje záruka na akosť. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je povinný
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oznámiť vady tovaru (ďalej len „reklamácia“), na ktoré sa vzťahuje záruka na akosť najneskôr do
uplynutia dohodnutej záručnej doby. Záručná doba nebude plynúť po dobu, po ktorú kupujúci
nemôže užívať tovar pre jeho vady. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom doručenia oprávnenej
reklamácie predávajúcemu. Plynutie záručnej doby pokračuje dňom prevzatia opraveného tovaru,
ak bude tovar opraviteľný, alebo dodaním náhradného tovaru kupujúcemu, pričom kupujúci je
povinný si opravený alebo náhradný tovar prevziať bez zbytočného odkladu. V prípade, ak si
kupujúci bez vážnych dôvodov neprevezme opravený alebo náhradný tovar v deň určený
predávajúcim, pokračuje plynutie záručnej doby dňom, v ktorom si mal kupujúci opravený alebo
náhradný tovar prevziať.

5.7. Zodpovednosť za vady, na ktoré sa nevzťahuje záruka za akosť (napr. chýbajúce množstvo tovaru
v rozpore s dodacím listom, poškodený tovar, chýbajúce doklady, ktoré majú byť dodané spolu s
tovarom) sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Kupujúci je povinný
reklamovať tieto vady bez zbytočného odkladu po ich zistení alebo po tom, čo ich mal pri
vynaložení odbornej starostlivosti zistiť pri prehliadke (zjavné vady) alebo po tom, čo sa vady
mohli zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti, najneskôr však do dvoch rokov od doby dodania
tovaru (skryté vady). Pre účely uplatnenia reklamácie sa pod lehotou bez zbytočného odkladu
rozumie 30 dní od prevzatia tovaru a vykonanej prehliadke tovaru alebo po tom, čo sa vady mohli
zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
5.8. Nároky kupujúceho z vád tovaru budú uplatňované v súlade s ustanovením § 436 a nasl.
Obchodného zákonníka. Voľbu nároku z vád kupujúci uvedie v písomnom oznámení o vadách
- reklamácii alebo oznámi predávajúcemu písomne (poštou, e-mailom, faxom) bez zbytočného
odkladu po odoslaní reklamácie.
5.9. Reklamácia musí obsahovať najmä:
a.) identifikačné údaje kupujúceho a predávajúceho, číslo tejto zmluvy,
b.) názov, označenie, množstvo a druh reklamovaného tovaru,
c.) popis vady,
d.) číslo dodacieho listu,
e.) dátum vzniku vady.
5.11. Ak bude reklamácia neúplná, predávajúci písomne vyzve kupujúceho na jej doplnenie, pričom
lehota na doplnenie náležitostí nesmie byť kratšia ako 5 pracovných dní. Predávajúci je povinný
rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie do 20 pracovných dní odo dňa jej doručenia alebo doplnenia
kupujúcim. Ak predávajúci reklamáciu neuzná, je povinný zamietnutie reklamácie preukázať
nestranným odborným vyjadrením odborne spôsobilej osoby (napr. výrobca, znalec, skúšobňa),
inak je kupujúci oprávnený zmeniť svoj nárok zo zodpovednosti za vady a odstúpiť od zmluvy
v rozsahu vadného plnenia do 30 dní od doručenia reklamácie, pričom nárok na náhradu škody tým
nie je dotknutý.
5.12. Predávajúci je povinný vybaviť oprávnenú reklamáciu (odstrániť vady) do 30 kalendárnych dní odo
jej dňa doručenia alebo doplnenia kupujúcim. Náklady na odstránenie vád tovaru ako aj
preukázateľné náklady kupujúceho súvisiace s uplatnením nárokov z vád tovaru znáša predávajúci.
V prípade ak pri oprávnenej reklamácii nebude možné odstrániť vady tovaru predávajúcim v mieste
plnenia, termín na odstránenie vady sa automaticky predĺži o dobu, počas ktorej budú vydávané
nevyhnutné dovozné a vývozné povolenia pre prevoz vojenského materiálu.
5.13. Zmluvné strany sa dohodli, že záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté mechanickým poškodením
alebo nesprávnym používaním spôsobeným kupujúcim.
5.14. Reklamáciu na množstvo a úplnosť kupujúci uplatní do 10 dní po dodaní tovaru.
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Článok VI.
Ďalšie povinnosti predávajúceho

6.1. Predávajúci vyhlasuje, že má oprávnenie dodávať tovar a poskytovať všetky plnenia súvisiace
s dodaním tovaru podľa tejto kúpnej zmluvy a jej prílohy, a to po celú dobu platnosti a účinnosti
tejto kúpnej zmluvy, a to najmä platné povolenie na obchodovanie s vojenským materiálom v
špecifikácii najmenej VM 10) vydané Ministerstvom hospodárstva SR a platné osvedčenie na
vykonávanie činnosti vo vojenskom letectve vydané Odborom štátnej správy vo vojenskom letectve
MO SR. Ak by predávajúci v čase uzavretia zmluvy nemal oprávnenia podľa predchádzajúcej vety,
alebo by v priebehu platnosti a účinnosti tejto kúpnej zmluvy predávajúcemu uplynula platnosť
týchto oprávnení, alebo by mu boli tieto oprávnenia odobraté, považuje sa to za podstatné porušenie
zmluvnej povinnosti predávajúcim a kupujúci má v takom prípade právo odstúpiť od zmluvy.
6.2. Uplynutie platnosti alebo stratu oprávnenia/-í podľa bodu 6.1. je predávajúci povinný oznámiť
kupujúcemu bez zbytočného odkladu, pričom je v takom prípade povinný zdržať sa plnenia
predmetu zmluvy.
Článok VII.
Sankcie
7. 1. V prípade, ak predávajúci nedodá tovar riadne a/alebo v čas, v súlade s podmienkami tejto zmluvy,
uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny riadne a/alebo včas nedodaného tovaru
za každý deň omeškania. Ak dôjde k omeškaniu predávajúceho s plnením predmetu zmluvy z
dôvodu pôsobenia vyššej moci (živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk a pod.), kupujúci
neuplatní voči predávajúcemu zmluvnú pokutu za dobu trvania vyššej moci.
7. 2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry je predávajúci oprávnený si od kupujúceho
nárokovať zaplatenie úroku z omeškania v súlade s ustanovením § 369 ods. 2 Obchodného
zákonníka.
7. 3. V prípade, ak predávajúci nevybaví oprávnenú reklamáciu v lehote podľa čl. V. tejto zmluvy,
zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z ceny vadného plnenia, minimálne však vo
výške 10,- €, za každý deň omeškania.
7. 4. Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v
akej výške vznikne druhej strane škoda. Zmluvné pokuty sa nezapočítavajú na náhradu škody.
7. 5. Dohodnuté zmluvné pokuty a sankcie povinná strana zaplatí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa
ich uplatnenia.
7. 6. Základom pre výpočet sankcií a zmluvných pokút sú ceny s DPH.

Článok VIII.
Odstúpenie od zmluvy

8.1. Táto zmluva môže zaniknúť okrem riadneho splnenia všetkých práv a povinností zmluvných strán
z nej vyplývajúcich, na základe dohody zmluvných strán alebo spôsobmi uvedenými v Obchodnom
zákonníku a v tejto zmluve.
8.2. Od tejto zmluvy môže ktorákoľvek zmluvná strana odstúpiť v zmysle príslušných ustanovení
Obchodného zákonníka. Kupujúci môže od tejto zmluvy odstúpiť aj v prípade ak došlo
podstatnému porušeniu zmluvnej povinnosti podľa bodu 8.4. tejto zmluvy.
8.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej strane oznámené písomne, inak je neplatné a musí v ňom
byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. Účinky odstúpenia od tejto
zmluvy nastanú dňom, kedy bude písomné oznámenie o odstúpení strany odstupujúcej doručené
druhej strane. Zásielka s oznámením o odstúpení sa považuje za doručenú aj vtedy, ak bola vrátená
ako nedoručiteľná.
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8.4. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa považuje:
 na strane predávajúceho:
a.) nedodržanie záväzku predávajúceho dodať tovar (vrátane dohodnutej sprievodnej
dokumentácie) včas, v dohodnutom množstve, akosti a/alebo vyhotovení podľa tejto
zmluvy,
b.) neodstránenie vád tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v tejto zmluve,
c.) opakovaná reklamácia tovaru,
d.) porušenie zmluvných povinností uvedených v čl. V. a čl. VI. tejto zmluvy.
 na strane kupujúceho:
a.) omeškanie kupujúceho s úhradou oprávnene účtovanej sumy o viac ako 30 kalendárnych
dní.
Článok IX.
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

9.1. Zodpovednosť’ strán za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností je vylúčená len v
dôsledku vyššej moci. Pokiaľ vyššia moc pôsobí po dobu nepresahujúcu 90 kalendárnych dní, sú
strany povinné splniť záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy hneď ako účinky vyššej moci pominú,
pričom dohodnuté lehoty a všetky ostatné lehoty sa posúvajú o dobu pôsobenia vyššej moci. Pod
vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok
nepredvídateľných prekážok (§ 374 Obchodného zákonníka). Za vyššiu moc nemožno pokladať
oneskorené dodávky od subdodávateľov, neudelenie úradného povolenia. Zmluvné strany sa
dohodli na vylúčení ustanovenia § 300 Obchodného zákonníka. Zmluvná strana, ktorá sa dostala
do omeškania s plnením zmluvnej povinnosti v dôsledku pôsobenia vyššej moci, nie je povinná
uhrádzať druhej zmluvnej strane zmluvnú pokutu. Pôsobenie vyššej moci a jeho vplyv na plnenie
zmluvných povinností sú zmluvné strany povinné preukázať a písomne dokladovať.
9.2. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy, ak druhá strana nesplní zmluvné
záväzky z dôvodu okolností vyššej moci, ak vyššia moc presahuje dobu 90 kalendárnych dní.
Článok X.
Doručovanie

10.1. Doručením sa na účely tejto zmluvy rozumie prijatie zásielky zmluvnou stranou, ktorej bola
adresovaná. Za deň doručenia písomnosti prostredníctvom pošty zasielanej ako doporučená
zásielka s doručenkou sa považuje takisto deň,
a.) v ktorom táto zmluvná strana ju odoprela prijať,
b.) ktorým márne uplynula odberná lehota pre jej vyzdvihnutie si na pošte alebo
c.) v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, „adresát sa odsťahoval“,
„adresát je neznámy“ alebo iná poznámka, ktorá podľa poštového poriadku znamená
nedoručiteľnosť zásielky.
10.2. V prípade e-mailovej komunikácie sa považuje písomnosť za doručenú v deň úspešného odoslania
e-mailovej správy na určenú e-mailovú adresu, aj keď sa adresát s obsahom e-mailovej správy
neoboznámil.
10.3. Kupujúci a predávajúci sú povinní navzájom si oznámiť zmenu adresy na doručovanie
elektronickej adresy (e-mail) v deň ich zmeny. Ak kupujúci alebo predávajúci neinformuje druhú
stranu o zmene adresy na doručovanie alebo elektronickej adresy (e-mailu), považuje sa doručenie
písomností za riadne vykonané na poslednú známu adresu.

KZ č. 2021/254

6

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

11.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a zákona
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
11.2. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom 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.
11.3. Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy môžu byť menené, doplňované a rušené iba formou
písomných, očíslovaných a podpísaných dodatkov k tejto zmluve po obojstrannej dohode obidvoch
zmluvných strán. Všetky zmeny tejto zmluvy uvedené v dodatkoch budú tvoriť jej neoddeliteľnú
súčasť.
11.4. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny kontaktných údajov ako sú sídlo, miesto podnikania, číslo
účtu zmluvných strán, názov organizačných zložiek zmluvných strán a zmena oprávnených osôb
zmluvných strán, nie sú zmenami podliehajúcimi súhlasu zmluvných strán. Zmluvné strany zmenu
týchto kontaktných údajov bezodkladne oznámia druhej zmluvnej strane jednostranným písomným
oznámením, podpísaným oprávneným zástupcom, na kontaktnú adresu uvedenú v článku I. tejto
zmluvy.
11.5. Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacimi
všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
11.6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jeden rovnopis
dostane predávajúci a tri rovnopisy dostane kupujúci.
11.7. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne po vzájomnej
dohode, nie v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok.
11.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť a voľnosť uzatvoriť túto zmluvu, ako aj spôsobilosť
k súvisiacim právnym úkonom nie je žiadnym spôsobom obmedzená alebo vylúčená a zároveň
vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom riadne a dôsledne prečítali, jej obsah je pre nich
dostatočne určitý a zrozumiteľný a na znak súhlasu ju podpisujú.
11.9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto kúpnej zmluvy je príloha:
 príloha č. 1 – Cenová kalkulácia a technická špecifikácia tovaru – 1 list
Za predávajúceho:
V Bratislave dňa:

Za kupujúceho:
V Bratislave dňa:

............................................
Ing. Alexander GURSKÝ
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

............................................
Ing. Pavol LÍŠKA
riaditeľ
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Príloha číslo: 1
k č.: ÚpIA-EL3/3-247-12/2021-OOVS
Počet listov: 1

Cenová kalkulácia
a technická špecifikácia tovaru
Predmetom zákazky je dodanie XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Cena a technická špecifikácia
XXXXXXXXX sú uvedené v tabuľkách:
Cenová kalkulácia:
P. č.
1.

Názov
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

Počet
kusov

Jednotková cena
bez DPH

4

Celková cena

s DPH

750,-

900,-

Celková cena za dodanie

bez DPH

s DPH

3 000,-

3 600,-

3 000,-

3 600,-

Poznámka:
DPH je vo výške 20 %

Technická špecifikácia XXXXXXXXX:
P. č.
Názov - označenie
1.
XXXXXXXXX

Parameter
XXXXXXXXX

2.

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

3.

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

4.

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

5.

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

6.

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

7.

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

8.

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

9.

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

10.

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

Ďalšie požiadavky na XXXXXXXXX:
- môže byť dodaný ekvivalent XXXXXXXXX od iného výrobcu, ako je uvedené v technickej
špecifikácii. Dodaný ekvivalent musí spĺňať ten istý účel použitia a mať rovnaké, resp. lepšie
technické a funkčné parametre, ako požadovaná XXXXXXXXX;
-

XXXXXXXXX musí byť dodaná nová, nepoužívaná, zabalená v originálnom obale výrobcu;

-

súčasťou XXXXXXXXX musí byť návod na obsluhu a údržbu a evidenčný list v štátnom jazyku;

-

označenie XXXXXXXXX musí byť v súlade so zákonom (názov tovaru, názov výrobcu, rok
výroby, hmotnosť, dátum spotreby, krajina pôvodu, atď.).
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