
K Ú P N A Z M L U V A 

číslo: 

uzavretá v súlade s ustanoveniami § 409 a nasl. zákona č.513/1991 Z.z. Obchodný zákonník 

1. Zmluvné strany 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

IČO: 

DIČ: 

IČ DPH: 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 

Konanie v mene 
spoločnosti: 

Osoba oprávnená rokovať 
vo veciach technických: 

vo veciach zmluvných: 

Zapísaná v: 

Obchodné meno: 

Sídlo a poštová adresa: 

IČO: 

DIČ: 

IČ DPH: 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 

V mene spoločnosti koná: 
Osoba oprávnená 
komunikovať 

vo veciach technických a 
veciach zmluvných: 

Zapísaná v: 

VUEZ, a.s. 

Hviezdoslavova 35, P. O. Box 153, 934 39 Levice 

36522457 

2020156083 

SK2020156083 

VÚB, a.s. pobočka Levice 

SK22 0200 0000 0000 1020 7152 

Ing. Miloš Zachar, predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti 

Ing. Ivan Vicena, člen predstavenstva 

Ing. Ivan Vicena, vedúci odboru technologických systémov 

Ing. Juraj Kubica, vedúci odboru ekonomiky a obchodu 

Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka 10026/N 

(„Predávajúci") 

a 

Trenčianska univerzita Alexandra dubčeka v Trenčíne 

Študentská 2, 911 50 Trenčín 

31118259 

2021376368 

Nieje platcom DPH 

Štátna pokladnica 

SK59 8180 0000 0070 0006 5420 

Prof. Ing. Marek Liška, DrSc. 

Doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., rektor 

Zriadená v znení zákona NR SR č.155/1997 Zb. z. z 15.mája 1997v znení 
a dopknení zákona NR SR č.209/2002 Z.z. z 5.apríla 2002. 

("Kupujúci") 

s 



2. Predmet plnenia 

Predmetom plnenia kúpnej zmluvy je predaj a kúpa mikroskopu, skenovacieho stola, obrazovej analýzy 
LUCIA G s príslušenstvom podľa bodu 2.1, 2.2., 2.3 (ďalej „zariadenia"). 

2.1 Priemyslový mikroskop Nikon ME 600 D s plnou polarizáciou, objektívmi Pian Achromat DIC (strain 
free) 5x, lOx, 20x a 50x, výstupom na digitálnu kameru a adaptáciu na skenovací stôl 

v cene 16 536,- EUR. 

2.2 Skenovací stôl s príslušenstvom: 
Cena v EUR 

2.2.1 Skenovací stôl SCAN 100x100 mm, l m m , stúpanie 1 mm 3 043,00 
2.2.2 Držiak preparátu pre SCAN 100x100 79,00 
2.2.3 Krokový motor pre fokusaciu (Z-posuv) MA 42 414,-
2.2.4 Kábel ku krokovému motoru pre Z-posuv MA 42 4,-
2.2.5 Riadiac jednotka Märzhäuser ECO-STEP-3 s joystickom 156,-
2.2.6 Driver STAGE XYZ pre motorizovaný stolík, XYZ Märzhäuser, 

riadený autofokus, užívateľská príručka pre LUCIA G 3 035,-
Spolu: 6 731,-

2.3 Obrazová analýza LUCIA G: 
Cena v EUR 

2.3.1 Program LUCIA GENERAL (G)+INTERPRETE aktívny, živý vstup 
z digitálnej alebo analógovej TV kamery, archivácia, spracovanie 6 165,-
a analýza obrazu, vč. G, GF a Dl variant, CD a užívateľská príručka 

2.3.2 Modul GLASS FIBER - špeciálna aplikácia na zákazku pre 
automatizovanú analýzu sklených vlákien 4 670,-

2.3.3 Kalibračné sklo pre mikroskop, horizontálne a vertikálne mikromerítko 
2 mm a rôzne testovacie obrazce 91,-
Spolu: 10 926,-

3. Cena dodávky a spôsob platenia 

3.1. Kúpna cena zariadenia spolu je 34.193,00 EUR bez DPH, slovom tridsaťštyritisícstodeväťdesiat 
eur. 

Cena je tvorená v zmysle zákona č. 18/96 Z. z. v platnom znení dohodou a zahŕňa všetky náklady 
predávajúceho (vrátane obalu, poistenia, inštaláciu, zaškolenia a odovzdania do prevádzky). 
K tejto cene bude pripočítaná DPH v zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty platného v čase 
vzniku daňovej povinnosti. Kupujúci uhradí predávajúcemu cenu s DPH. 

Kupujúci zaplatí kúpnu cenu podľa bodu 3.1 na účet predávajúceho proti faktúre - daňovému 
dokladu predávajúceho vystavenému ku dňu uskutočneného plnenia na základe dodacieho listu 
so splatnosťou 30 dní od doručenia faktúry. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového 
dokladu. 

Faktúra je zaplatená dňom odpísania finančnej čiastky z účtu kupujúceho štátnou pokladnicou. 

4.2. V prípade omeškania so zaplatením faktúry, má zhotoviteľ nárok vyúčtovať objednávateľovi 
úrok z omeškania vo výške 0,03%, za každý deň omeškania. 
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4.3. Kupujúci je oprávnený vrátiť faktúru predávajúcemu v lehote splatnosti a vyznačiť dôvod 
vrátenia, ak bola faktúra bola vystavená v rozpore s touto kúpnou zmluvou. 

5. Miesto plnenia 

5.1 Trenčianska univerzita Alexandra dubčeka v Trenčíne, Študentská 2, 911 50 Trenčín 

6. Termín plnenia 

6.1 Termín plnenia je do 30.06.2014. Presný termín dodania zariadenia oznámi predávajúci aspoň 
4 dni vopred. 

7. Splnenie dodávky 

7.1. K splneniu dodávky dôjde odovzdaním tovaru kupujúcemu v mieste plnenia, nainštalovaním 
zariadenia, základným zaškolením obsluhujúceho personálu v obsluhe prístroja a demonštráciou 
funkčnosti všetkých meracích režimov o čom bude vyhotovený zápis. 

7.2 Na zápise budú splnomocnení zástupcovia oboch zmluvných strán: 
za predávajúceho: Ing. Ivan Vicena 

za kupujúceho: Prof. Ing. Marek Liška, DrSc. 

7.3 Kupujúci zaistí umiestnenie zariadenia na pracovisko podľa pokynov a po dohode s predávajúcim. 

8. Záručné podmienky 

8.1. Predávajúci sa zaväzuje, že na dodaný predmet plnenia poskytne záručnú lehotu v dĺžke trvania 
24 mesiacov. Táto lehota začína plynúť dňom podpisu zápisu oboma zmluvnými stranami podľa 
čl.7.1 tejto zmluvy. 

8.2. Predávajúci nezodpovedá za poškodenia spôsobené neodbornou manipuláciou či obsluhou, 
poškodenia vonkajšími vplyvmi (napr. živelná pohroma). 

8.3. Oznámenia so stručným popisom prípadných chýb a porúch zistených kupujúcim v záručnej 
lehote musí byť vykonané písomne alebo faxom na adresu kupujúceho. 

9. Sankcie za porušenie zmluvy a úrok z omeškania 

9.1. Pokiaľ predávajúci neodovzdá predmet kúpnej zmluvy vrátane inštalácie a sprevádzkovania 
v dohodnutom termíne podľa článku 6 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú 
pokutu za omeškanie vo výške 0,03 % z ceny predmetu plnenia za každý deň omeškania. Pokiaľ 
bude omeškanie s dodaním predmetu plnenia dlhšie ako 60 dní, považuje sa to za podstatné 
porušenie zmluvy a druhá strana má právo odstúpiť od zmluvy. 

10. Záverečné ustanovenia 

10.1 V zmysle právnych úprav SR platných od 1.1.2011 táto zmluva nadobudne účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia . 
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10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo doplnená iba číslovanými dodatkami podpísanými štatutárnymi 
zástupcami oboch strán. 

10.3 Pokiaľ akákoľvek časť zmluvy bude na základe zmeny právnych predpisov vyhlásená za neplatnú, 
ďalšie ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti. Zmluvné strany sú povinné uviesť časti zmluvy za 
neplatné do súladu s právnymi predpismi bez zbytočného odkladu. 

10.4 Zmluvné strany prehlasujú, že sú navzájom viazané len textom tejto zmluvy a jej príloh, ktoré sú 
podľa rozhodnutia zmluvných strán jej neoddeliteľnou súčasťou. Všetky predchádzajúce dohovory 
zmluvných strán sa stávajú neplatné. 

10.5 Ak táto zmluva neupravuje bližšie práva a povinnosti zmluvných strán, spravujú sa vzťahy medzi 
zmluvnými stranami ustanoveniami z Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., Občianskeho 
zákonníka č. 40/1964 Zb., a všeobecne záväznými predpismi, ktoré sú svojím obsahom úprave 
zmluvného vzťahu najbližšie. 

10.6 Zmluvné strany vynaložia všetko úsilie, aby priateľsky priamym neformálnym jednaním vyriešili 
dohodou akékoľvek nezhody alebo spory vzniknuté medzi nimi v súvislosti so zmluvou. 

10.7 Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, že ju uzatvárajú na základe 
svojej pravej a slobodnej vôle, ich prejavy sú určité a zrozumiteľné, zmluvu neuzatvárajú v tiesni 
alebo za Inak nevýhodných podmienok, pre ktorúkoľvek zo zmluvných strán. Svojimi podpismi 
potvrdzujú správnosť obsahu a pravosť zmluvy. 

10.8 Táto zmluva je vyhotovená 4 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana dostane 2 
vyhotovenia. 

10.9 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami zmluvných strán, 
uvedených v článku 1 tejto zmluvy. 

miesto, dátum miesto, dátum 

Za predávajúceho: Za kupujúceho: 

Hvie: 

Ing. Miloš Zachar 
predseda predstavenstva a.s. 

Doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 
rektor 

člen predstavenstva a.s. 
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