Príloha 5: Kúpna zmluva pre celok 1

Kúpna zmluva č. 01/2020/EÚ
„Inteligentná inovácia v spoločnosti REA-S”
Logický celok: 1 Robotizované zváracie a brúsne pracovisko s manipulačným
robotom, mobilnými polohovadlami, prípravou zvarových plôch a defektoskopickým
zariadením
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 409 a nasl. z.č. 513/1991 Zb. Obch. zákonníka v platnom
znení
Článok I
Zmluvné strany
1. Predávajúci:
Obchodné meno:
Sídlo:
Právna forma:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové údaje: IBAN:
(ďalej len „predávajúci”)

SWIFT:
a

1. Kupujúci:
Obchodné meno: REA-S s.r.o.
Mostárenská 9, 977 56 Brezno
Sídlo:
IČO:
36059099
DIČ:
2021733065
IČ DPH:
SK 2021733065
Zastúpený:
Ing. Ján Kán – konateľ

Zapísaná v OR SR Banská Bystrica, odd. Sro, Vložka číslo: 8236/S (ďalej len „kupujúci”)
ďalej jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ alebo spoločne ako „zmluvné strany“ sa týmto v zmysle
ustanovenia § 409 a nasl. z.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len
„Obchodný zákonník“) dohodli na uzatvorení tejto kúpnej zmluvy (ďalej len „zmluva“)
s nasledovnými vzájomne dohodnutými podmienkami rešpektujúc zásady poctivého obchodného
styku:
Článok II
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je predaj a kúpa nového tovaru podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy.
Podrobná špecifikácia a popis technických parametrov dodávaného tovaru je v prílohe č.
1 tejto zmluvy, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

2. Predávajúci týmto berie na vedomie, že na predmet kúpy bol kupujúcemu poskytnutý
nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) od sprostredkovateľského orgánu,
ktorým je Ministerstvo hospodárstva SR zastúpené Slovenská inovačná a energetická
agentúra (ďalej len „poskytovateľ“). Kupujúci za účelom poskytnutia NFP uzavrel
s poskytovateľom dňa 18.12.2019 zmluvu o poskytnutí NFP, ktorá sa zverejnením
v Centrálnom registri zmlúv dňa 31.12.2019 a stala účinnou dňa 01.01.2020 (ďalej len
„zmluva o poskytnutí NFP“). Predávajúci týmto zároveň berie na vedomie, že kupujúci je
povinný v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v zmysle všeobecných zmluvných
podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP dodržiavať najmä nasledujúce právne predpisy,
ktoré sa vzťahujú na právny vzťah medzi poskytovateľom a kupujúcim:
2.a.
právne akty EÚ:
2.a.i. Nariadenie 1080,
2.a.ii. Nariadenie 1083,
2.a.iii. Implementačné nariadenie,
2.a.iv. Európska charta pre malé a stredné podniky,
2.b.
právne predpisy SR:
2.b.i. zákon o pomoci a podpore,
2.b.ii. zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v
znení neskorších predpisov, (ďalej len „zákon o rozpočtových
pravidlách“),
2.b.iii. Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a
doplnení niektorých zákonov,
2.b.iv. Zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správach finančnej kontroly“),
2.b.v. zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,
2.b.vi. zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
2.b.vii. zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej
pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o štátnej pomoci),
2.b.viii.Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii
ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len
„kompetenčný zákon“),
2.b.ix. zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Článok III
Dodacie podmienky
1. Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu predmet kúpy
v požadovanom množstve a kvalite, najneskôr do 9 mesiacov odo dňa nadobudnutia
účinnosti tejto zmluvy, a do miesta dodania, ktorým je prevádzka kupujúceho: REA-S
s.r.o., Mostárenská 9, 977 56 Brezno, Slovensko.
2. Kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prevziať, jeho prevzatie potvrdiť v dodacom liste
a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu podľa článku IV tejto zmluvy. Kupujúci súhlasí, že
predmet kúpy môže byť dodaný v častiach (čiastkové plnenie), za podmienky dodávky
kompletu predmetu kúpy.
3. Predávajúci je povinný dodať predmet kúpy do prevádzky kupujúceho uvedenej v tejto
zmluve v článku I bod 2 tejto zmluvy.

4. Predávajúci je povinný vopred upovedomiť kupujúceho o termíne dodania predmetu
kúpy, tak aby tento mohol pri preberaní predmetu kúpy zabezpečiť prítomnosť
kompetentnej osoby, ktorá vykoná kontrolu podľa bodu 4 tohto článku.
5. Kupujúci alebo osoba oprávnená konať za kupujúceho je povinná predmet kúpy pri
prevzatí prezrieť a skontrolovať jeho druh, akosť, množstvo a bezvadnosť tovaru.
Akékoľvek zistenia kupujúci bezodkladne oznámi predávajúcemu.
Článok IV
Kúpna cena a platobné podmienky
1. Kupujúci zaplatí predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.
1. Platba vopred (zálohová faktúra): Predávajúcemu môže byť poskytnutá zálohová platba
10 % k úpnej ceny. Kupujúci a predávajúci sa dohodli na nasledovných splátkach:
1. čiastka vo výške: ………………… Eur (t.j. 10% z celkovej zmluvnej ceny predmetu
zmluvy) - záloha oproti Akontačnej bankovej záruke po objednávke na základe
vystavenej proforma faktúry. Splatnosť 30 dní po predložení Akontačnej bankovej
záruky .
2. čiastka vo výške: …………………. Eur po dodaní predmetu zmluvy a po podpísaní
odovzdávajúceho preberajúceho protokolu- vystaví predávajúci vyúčtovaciu faktúru na
zmluvnú cenu predmetu zmluvy, v ktorej uvedie odpočet zaplatenej zálohy. Splatnosť
vyúčtovacej faktúry je do 60 dní odo dňa vystavenia faktúry.
3. Platba po dodaní (faktúra):
Ak nie je dohodnutá platba vopred, predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru za riadne
a včas dodaný predmet kúpy, pričom kúpna cena je splatná najskôr d
 o 60 dní odo
dňa vystavenia faktúry na základe tejto zmluvy.
1. Predmet zmluvy zostáva majetkom predávajúceho až do úplného zaplatenia kúpnej ceny
kupujúcim.
1. Faktúry budú vystavené v dvoch vyhotoveniach.
1.
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),
o
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,
Názov projektu: “Inteligentná inovácia v spoločnosti REA-S”
- dátum dodania predmetu plnenia, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od
dátumu vyhotovenia faktúry,
dátum vyhotovenia faktúry,
množstvo a druh dodaných služieb,
- 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,
názov Projektu.
Úhrada vykonaná prostredníctvom banky je splnená dňom, v ktorom je kúpna cena
pripísaná na účet predávajúceho.
Kúpna cena je konečná a zahrňuje všetky náklady predávajúceho na dodanie a inštaláciu
predmetu zmluvy .
Kúpna cena je neprekročiteľná, okrem adekvátnej zmeny ceny z dôvodu zmeny sadzby
DPH.
Čiastková fakturácia je prípustná
-

6.
2.
3.
9.

Článok V
Záručné podmienky a ostatné dojednania
1. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci poskytne kupujúcemu bezplatnú záruku na
akosť predmetu kúpy v trvaní minimálne 24 mesiacov, pričom záručná doba začne
plynúť odo dňa nasledujúceho po dni prevzatia predmetu kúpy kupujúcim.
2. Kupujúci je povinný uplatniť si reklamáciu písomne u predávajúceho najneskôr do
uplynutia záručnej doby podľa bodu 1 tohto článku. Predávajúci je povinný vybaviť
reklamáciu najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie kupujúcim.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že voľbu medzi nárokmi z vád predmetu kúpy je kupujúci
povinný uplatniť u predávajúceho v rámci písomne uplatnenej reklamácie podľa bodu 2
tohto článku.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak predávajúci nedodá predmet kúpy
v požadovanom množstve, kvalite a v stanovenom termíne, zodpovedá predávajúci za
škodu, ktorá týmto kupujúcemu vznikla a túto sa zaväzuje kupujúcemu uhradiť
najneskôr v lehote do 60 dní odo dňa jej uplatnenia kupujúcim u predávajúceho.
5. K riadnemu plneniu povinností v zmysle tejto zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú
poskytovať si navzájom maximálnu súčinnosť.
6. Vlastnícke právo k predmetu kúpy nadobudne kupujúci úplným zaplatením kúpnej ceny
podľa článku IV tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je oprávnený
bezodplatne užívať predmet kúpy už odo dňa jeho doručenia predávajúcim do miesta
dodania.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci zároveň poskytne kupujúcemu záručný servis
predmetu kúpy, v rámci ktorého sa zaväzuje bez meškania odstrániť akékoľvek vady,
poruchy či iné obmedzenia používania predmetu kúpy. Kupujúci je oprávnený
kontaktovať predávajúceho na tel.č. ............... a to v pracovných dňoch v čase od
08:00 do 17:00 hod. a v dni pracovného pokoja na e-mailovej adrese ........................
8. Predávajúci sa zaväzuje uskutočniť odozvu na servisné volanie nasledovne:
a. v rámci záručného servisu do 24 hodín, v rámci ktorých uskutoční obhliadku, zistí
stav a predostrie kupujúcemu návrh riešenia servisnej udalosti,
9. Zmluvné strany sa dohodli, že úkony týkajúce sa záručného servisu je predávajúci
povinný poskytnúť kupujúcemu bezplatne.
10. Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s
dodávaným tovarom, prácami a službami, a to kedykoľvek počas trvania platnosti a
účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na to oprávnenými
osobami a záväzok poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené
osoby sú:

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán
a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a EÚ.
Článok VI
Povinnosť mlčanlivosti, obchodné tajomstvo a zmluvné pokuty
1. Predávajúci a kupujúci sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach,
o ktorých sa dozvedeli alebo dozvedia v priamej či nepriamej súvislosti s týmto
zmluvným vzťahom a ktorých poskytnutie, vyzradenie alebo akýkoľvek vedomý či
nevedomý únik by mohol mať vplyv na obchodné tajomstvo niektorej zo zmluvných
strán. Medzi skutočnosti, ktoré tvoria obchodné tajomstvo a o ktorých sú zmluvné strany
povinné dodržiavať povinnosť mlčanlivosti, patria najmä:
a. akékoľvek informácie o obchodných partneroch a odberateľoch zmluvnej strany,
b. výrobné postupy, návrhy, náčrty, výkresy, technické riešenia, produktové
informácie o tovare v sklade, dizajny či akékoľvek iné priemyselné práva týkajúce
sa predmetu kúpy,
c. informácie o tom, kto boli, sú alebo budú obchodní partneri a odberatelia
zmluvnej strany,
d. informácie o počte, druhu a hodnoty realizovaných obchodov s obchodnými
partnermi a odberateľmi zmluvnej strany,
e. informácie o akejkoľvek inej minulej či plánovanej činnosti zadávateľa.
2. Povinnosť mlčanlivosti podľa tejto zmluvy trvá aj po skončení zmluvného vzťahu
založeného touto zmluvou. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za hrubé porušenie
tejto zmluvy a zmluvné strany sú oprávnené požadovať zmluvnú pokutu vo výške
10.000,00 Eur (slovom: desaťtisíc 00/100 eur) za každé jednotlivé porušenie tejto
povinnosti. Zmluvná pokuta je splatná v lehote 14 dní od uplatnenia nároku u druhej
zmluvnej strany. Týmto nie je dotknuté právo uplatňovať si náhradu vzniknutej škody,
ktorá nie je pokrytá zmluvnou pokutou.
3. V prípade, že predávajúci nedodrží dodaciu lehotu predmetu plnenia podľa čl. III bod 1
tejto zmluvy, zaväzuje sa, že zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05%
z ceny nedodaného predmetu kúpy za každý deň omeškania. Tým nebude dotknuté
právo kupujúceho na náhradu škody. V prípade, ak predávajúci nedodá predmet kúpy
kupujúcemu ani do 30 dní po uplynutí dodacej lehoty, je kupujúci oprávnený odstúpiť od
kúpnej zmluvy.
Článok VII
Podzhotovitelia/subdodávatelia
1. Podzhotoviteľ alebo S
 ubdodávateľ je právnická alebo fyzická osoba, s ktorou
predávajúci uzavrel zmluvu na realizáciu časti prác alebo dodávok potrebných na
realizáciu predmetu zmluvy. Pri vykonávaní predmetu zmluvy prostredníctvom
subdodávateľov alebo podzhotoviteľov zodpovedá predávajúci tak, ako keby dielo
vykonal sám.

2. Predávajúci je povinný doručiť kupujúcemu a pravidelne aktualizovať zoznam a
subdodávateľov - príloha č. 2, ktorí sa majú podieľať alebo sa podieľajú na predmete
zmluvy. Taktiež uvedie informácie o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa .
3. Predávajúci zabezpečí, že všetky ustanovenia tejto zmluvy najmä ustanovenia týkajúce
sa dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, ustanovenia týkajúce sa
fakturácie, splatnosti a úhrady faktúr a s nimi súvisiace ustanovenia sa budú vzťahovať
aj na subdodávateľov.
4. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy je predávajúci povinný
najneskôr päť pracovných dní pred zmenou subdodávateľa oznámiť kupujúcemu zmenu
subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť minimálne nasledovné: podiel zákazky, ktorý
má v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť dodávky (predmety subdodávok),
ktorú má subdodávateľ dodať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa vrátane
údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa a preukázanie, že navrhovaný
subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.
1 zákona o verejnom obstarávaní.
5. Každý subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle
§11 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení od 01.02.2017.
1. Každý navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) a nemôžu u neho existovať dôvody na
vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní;
oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa
preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.
Kupujúci si vyhradzuje právo preskúmania splnenia všetkých požadovaných podmienok
na subdodávateľa, ktoré má subdodávateľ v zmysle vyššie uvedeného spĺňať. V prípade
porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov vyplývajúcej z tejto
zmluvy alebo ich zmeny má kupujúci právo odstúpiť od tejto zmluvy a má nárok na
zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny v zmysle čl. IV a prílohy č. 1 tejto zmluvy
za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností, a to aj opakovane.
Porušenie uvedených povinností sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

Článok VIII
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnosť splnením nasledovných podmienok, o splnení ktorých bude
kupujúci bezodkladne písomne informovať predávajúceho:
a) dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku medzi príslušným poskytovateľom pomoci, v ktorého zastúpení koná
sprostredkovateľský orgán a príjemcom pomoci, ktorým sa má stať verejný obstarávateľ, a to
na základe jeho žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predloženej v
rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a
b) dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania. Obe tieto podmienky musia byť
splnené kumulatívne. V prípade neuzavretia zmluvy o NFP, alebo neschválenia procesu
verejného obstarávania poskytovateľom NFP, si kupujúci vyhradzuje právo využiť inštitút
odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.
2. V prípade, že táto zmluva nenadobudne účinnosť, táto skutočnosť nezakladá žiadne
právo predávajúcemu na plnenie nákladov spojených s verejným obstarávaním, z
ktorého predmet kúpy vzišiel.

1. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu môžu zmluvné strany meniť výlučne
prostredníctvom písomných a číslovaných dodatkov k tejto zmluve, pričom všetky zmeny
musia byť odsúhlasené kupujúcim, predávajúcim aj poskytovateľom finančných
prostriedkov.
2. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že túto zmluvu možno meniť len v nasledujúcich
prípadoch:
a. znížiť rozsah zmluvy je možné v prípade, ak sa nemení ekonomická rovnováha
tejto zmluvy a zároveň zmena nie je v rozpore s verejným obstarávaním, ktorého
výsledkom je táto zmluva,
b. kúpnu cenu možno primerane znížiť v prípade, ak sa podstatným spôsobom
nezmení rozsah, povaha alebo ekonomická rovnováha tejto zmluvy a zároveň
s jej znížením súhlasia obe zmluvné strany,
c. potreba zmeny zmluvy vyplynula z okolností, ktoré kupujúci nemohol pri
vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter
zmluvy,
d. nemenia sa podstatným spôsobom podmienky v tejto zmluve,
e. nemení sa podstatným spôsobom charakter zmluvy.
1. Kupujúci si vyhradzuje právo znížiť plnenie zmluvy v množstve celkovej dodávky
predmetu zmluvy v závislosti od schválenej výšky nenávratného finančného príspevku,
s čím predávajúci bezvýhradne súhlasí, ak je zníženie v súlade s bodom 4 tejto zmluvy.
3. Ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy v dôsledku rozporu s právnym predpisom alebo
so zmenou právnych predpisov alebo iných skutočností stane neplatné, nemá takáto
skutočnosť vplyv na platnosť ostatnej časti zmluvy a namiesto neplatných ustanovení sa
použije platné ustanovenie tejto zmluvy resp. Obchodného zákonníka či iného platného
všeobecne záväzného právneho predpisu, ktoré je k danej úprave najbližšie, pokiaľ sa
zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
4. Osoby podpisujúce túto zmluvu prehlasujú, že sú oprávnené konať za kupujúceho a
predávajúceho a týchto zaväzovať právnymi úkonmi.
5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnocenných vyhotoveniach, pričom každý z jej
účastníkov obdrží po dve jej vyhotovenia.
6. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.
7. Zmluvné strany budú povinné oznámiť si zmeny identifikačných údajov do 10 dní od
dátumu ich realizácie.
8. Účastníci zmluvy prehlasujú, že túto si prečítali, porozumeli jej obsahu, sú si vedomé jej
právnych následkov a na znak súhlasu s ňou ju v slobodnej, vážnej a určitej vôli
vlastnoručne prostredníctvom oprávnených osôb podpisujú.
9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej nasledovné prílohy:
a. Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu kúpy a ceny za predmet kúpy
b. Príloha č. 2 Zoznam subdodávateľov

V ..........................., dňa ...............

V ..........................., dňa ...............

____________________________
predávajúci

___________________________
Ing. Já Kán - konateľ
kupujúci

