
        

                                                            Kúpna zmluva                                      
uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako 
aj podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)  
 
Číslo zmluvy kupujúceho: 317/NLC/2020-VO  

 
I. 

Zmluvné strany 

Kupujúci: 
Názov:      Národné lesnícke centrum 
Sídlo:      T. G. Masaryka 2175/22, 960 01 Zvolen 
Štatutárny orgán:                                  Ing. Peter Balogh, PhD., generálny riaditeľ 
Osoba zodpovedná  
za plnenie predmetu zmluvy:         Ing. Tomáš Gergeľ, PhD.   
IČO:   42001315 
DIČ:   2022091027 
IČ DPH:   SK2022091027 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 
IBAN:     SK20 8180 0000 0070 0024 1498 
(ďalej len „kupujúci“) 
 
a   
         
Predávajúci: 
Názov:   DI MECHANIK s.r.o.  
Sídlo:                    Oceliarska 448, 010 01 Žilina 

Zápis:     OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 14490/L 
Štatutárny orgán:        Ing. Ján Slivka, konateľ spoločnosti 
Osoba zodpovedná 
za plnenie predmetu zmluvy:                   Ing. Ján Slivka              
Bankové spojenie:     VÚB Banka Slovensko  
IBAN:     SK88 0200 0000 0036 9876 3854   
IČO:                                     36414310 
DIČ:     2021755109 
IČ DPH:     SK2021755109  

e-mail:     info@mechanikdi.sk  
(ďalej len „predávajúci“)    
 
Kupujúci a predávajúci sa ďalej spoločne označujú aj ako „zmluvné strany“.  

 
II. 

Preambula 
1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe víťaznej ponuky predávajúceho v rámci postupu 

verejného obstarávateľa (v zmluve uvedeného ako kupujúci) v zmysle § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „súvisiace VO“).. 

 
2. Kupujúci podal žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) do Výzvy na podporu 

teamingových výskumných centier mimo BSK, kód OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04. Poskytovateľom NFP 
bude v prípade schválenia žiadosti kupujúceho Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu SR v zastúpení Výskumnou agentúrou, Sliačska 1, Bratislava, IČO: 31 819 494. 
NFP bude v prípade schválenia žiadosti kupujúceho poskytnutý na základe zmluvy o poskytnutí NFP 
uzatvorenej medzi kupujúcim ako prijímateľom NFP a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR 
v zastúpení Výskumnou agentúrou ako poskytovateľom NFP (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“).  

 
3. Kupujúci bude predmet zmluvy financovať z poskytnutého NFP v súlade s bodom 2 tohto článku zmluvy.  
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III. 
Predmet zmluvy 

1. Na základe tejto zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu 1 kus 3D CT skenovacej linky, na 
detekciu chýb dreva, CT Skener – NLC, ktorá pozostáva z 3D CT skenera, príslušenstva a dopravníkov 
v súlade s nasledovnou špecifikáciou:  
 

3D CT skener guľatiny: 
 druh skenovaného dreva: smrek, buk, dub 
 dĺžka skenovanej guľatiny min1500 až max 10000 mm 
 priemer guľatiny: 250 až 750 mm 
 priemer pre skenovaný druh: max 650 mm smrek, max 550 mm dub a buk 
 maximálny priechodný priemer: 900 mm 
 prevádzková teplota: min -30°C až do max+45°C 
 rýchlosť posuvu: min 5 m/min 

 

Príslušenstvo CT skenera guľatiny (hardware)  
 
 Typ krytu kontajnera - Skriňa CT skeneru sa realizuje ako kontajnerový rám typu 20'. Kryt je 

klimatizovaný a vykurovaný. Kryt je úplne izolovaný od vonkajších okolitých podmienok a prachu. 
Kontrolné dvere sú vybavené dvojkanálovou bezpečnosťou. Kryt je spojený s konštrukciou dopravníka 
a prestupu. 

 Statický CT rám - Nosný rám pre rotačný portál je vybavený otočnou hnacou jednotkou, podporou 
prenosu energie a prenosu dát. Pre bezúdržbovú prevádzku je energia prenášaná na rotačnú portálovú 
bezkontaktnou elektromagnetickou indukciou, dáta sú prenášané do a z rotujúceho portálu 

bezkontaktným rádiovým prenosom a otáčanie portálu je bezkontaktné, pomocou magnetického 
pólového disku. 

 Rotujúci portál - Otáčajúci sa portál nesie zdroj röntgenového žiarenia a senzorový kruh. Röntgenový 
zdroj je chladený vodou v uzavretom chladiacom okruhu a napájaný je vysokonapäťovým napájaním 

 Napájanie a riadiaca jednotka - Napájacia a riadiaca jednotka je umiestnená v kontajnerovej 
konštrukcii, ktorá zahŕňa hlavný vypínač a svorkovnicu pre hlavné napájanie a rozvod do každej súčasti. 
Jednotka je vybavená potrebným napájacím zdrojom a kontrolným zariadením pre pohon motora. 
Jednotka spracovania riadi funkciu tomografického skenera, ktorý kontroluje bezpečnostné a 
blokovacie podmienky. Riadiaca jednotka je vybavená dvoma riadiacimi počítačmi: prvý s funkciou 

získavania údajov, predbežného spracovania a tomografickej inverzie; druhá s vizualizáciou 
tomografických obrazov a funkcií rozhrania človeka. Video terminály a ovládacie klávesnice môžu byť 
inštalované na diaľku v ovládacej miestnosti operátora. 

 Funkcie skenera - Program vykoná tomografickú inverziu v reálnom čase a generuje úplný trojrozmerný 
profil hustoty guľatiny s nasledujúcimi rozlíšením: pozdĺžny smer: 10 mm a priečny smer: 2,0 mm x 
2,0 mm. Guľatina je zobrazená na ovládacom termináli. Funkcia grafických funkcií umožňuje analýzu 
naskenovaných dát, je možné vykonať virtuálne rezacie funkcie. Naskenované údaje sa prenášajú do 
systému automatického rozpoznávania chýb a potom do optimalizátora. 
 

Sústava dopravníkov,  
 druh skenovaného dreva: smrek, buk, dub 
 dĺžka skenovanej guľatiny min 1500 až max 10000 mm 
 priemer guľatiny: 250 až 750 mm 
 maximálny priechodný priemer: 900 mm 
 prevádzková teplota: min -30°C až do max+45°C 
 rýchlosť posuvu: min 5 m/min 

 
Sústava dopravníkov je tvorená minimálne nasledovnými časťami:  

Vstupná časť: 
 priečny reťazový dopravník – zásobník guľatiny, 
 priečny reťazový dopravník – vynášač guľatiny, 
 ramenový dávkovač, 
 pozdĺžny reťazový dopravník – plynule napojenie na vstupný dopravník CT skenera, 
Výstupná časť: 
o reťazová píla – 15 kW, 
  pozdĺžny reťazový dopravník – plynule napojenie na výstupný dopravník CT skenera, 

 jednostranný vyhadzovač, 
 pozdĺžny reťazový dopravník, 
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 priečny reťazový dopravník, 
 jednostranný vyhadzovač, 
 triediaci box jednostranný, 
 žľabový sklz vibračný, 
 pásový dopravník – unášač pilín, 
Doplnky: 

 podperné konštrukcie, 
 bezpečnostné zábrany a prvky, 
 kontajner na piliny, 
 ovládací pult, 
 elektroinštalácia – 56,8 kW 
 (ďalej všetko spolu aj ako „predmet kúpy“)  

 
2. Predávajúci sa zároveň zaväzuje dodať predmet kúpy v súlade s výkresom číslo CP-117-01-2017 linka na 

skenovanie guľatiny, krátenie a triedenie, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.  

 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že súčasťou dodávky predmetu kúpy v súlade s bodom 1  a 2 tohto článku 

zmluvy je aj montáž a inštalácia predmetu kúpy, jeho spojazdnenie, otestovanie funkčnosti (t.j. najmä 
softvérové a funkčné zapojenie, synchronizácia jednotlivých komponentov, testovanie funkčnosti celej 
linky), dodanie sprievodnej dokumentácie a návodov v slovenskom resp. českom jazyku a zaškolenie 
zamestnancov kupujúceho v rozsahu požiadaviek uvedených v podkladoch súvisiaceho VO. Predávajúci 
sa zaväzuje mať k dispozícii pri kompletizácii a montáži zariadenia zabezpečenú odborne spôsobilú osobu 
na činnosť na technickom zariadení elektrickom s osvedčením, preukázaným pred podpisom tejto zmluvy 
(elektrotechnik). Ak bude pri zabezpečení kompletizácie a montáže využitá iná osoba, než tá, ktorej 

osvedčenie bolo kupujúcemu už preukázané, predávajúci túto skutočnosť kupujúcemu oznámi najneskôr 
päť pracovných dní pred nástupom tejto osoby na výkon práce, spojenej s plnením tejto zmluvy 
a preukáže jej odbornú spôsobilosť, rovnakú, aká bola vyžadovaná pred podpisom tejto zmluvy. 

4. Predávajúci sa zaväzuje predmet kúpy dodať v súlade so všetkými požiadavkami súvisiaceho VO 
a v súlade so svojou ponukou, ktorá z neho vychádza. 

   
5. Porušenie ktorejkoľvek povinnosti predávajúceho uvedenej v bode 1 až 3 tohto článku zmluvy sa považuje 

za podstatné porušenie zmluvy. Pre tento prípad je kupujúci oprávnený od zmluvy okamžite odstúpiť a 
predávajúci nemá nárok na úhradu kúpnej ceny.  

 
6. Predmetom zmluvy je zároveň aj záväzok kupujúceho riadne a včas dodaný predmet kúpy od 

predávajúceho prevziať, a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.  
 

IV. 
Termín a miesto plnenia 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že miestom dodania sú dielne kupujúceho zapísané na LV č. 106, okres Zvolen, 
obec Zvolen, katastrálne územie Zvolen, so súpisným číslom 4299, postavené na parcele registra „C“ číslo 
3080/16 – adresa: Stráž, Zvolen (ďalej len „miesto dodania“).  

 
2. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy do miesta dodania, kde zároveň zabezpečí montáž a 

inštaláciu predmetu kúpy, otestovanie jeho funkčnosti, a zaškolenie zamestnancov kupujúceho, a to 
všetko v lehote najneskôr do 18 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy. 

 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je povinný upovedomiť kupujúceho o vyexpedovaní predmetu 

kúpy za účelom jeho dodania do miesta dodania, a to formou zaslania písomného oznámenia. Oznámenie 
môže byť zaslané aj formou emailovej pošty na adresu tomas.gergel@nlcsk.org s vyžiadaním 
potvrdenia o doručení emailu. 

 
4. Predávajúci sa zaväzuje upovedomiť kupujúceho (osobu zodpovednú za plnenie predmetu zmluvy) 

o dodávke predmetu kúpy aspoň 2 pracovné dni vopred, a dohodnúť bližšie podmienky dodania,                                    
montáže, otestovania a zaškolenia. 

 
5. Zmluvné strany sa dohodli, že zaškolenie zamestnancov kupujúceho bude v rozsahu 5 pracovných dní,                    

8 hodín denne. Školiť bude softvérový špecialista predávajúceho na prevádzkovanie a odbornú prípravu. 
Termín zaškolenia bude stanovený na základe dohody zmluvných strán, a to v čo najkratšom čase po 

dodaní predmetu kúpy.  
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6. Predávajúci: 
 dodá kupujúcemu predmet kúpy do miesta dodania osobne, osobe zodpovednej za plnenie predmetu 

zmluvy,  
 za súčinnosti osoby zodpovednej za plnenie predmetu zmluvy zabezpečí montáž a inštaláciu 

predmetu kúpy, otestovanie funkčnosti a zaškolenie zamestnancov kupujúceho (všetko v mieste 
dodania)  

dokladom o splnení vyššie uvedených povinností predávajúceho bude dodací list, ktorý za kupujúceho 
podpíše osoba zodpovedná za plnenie predmetu zmluvy, a podpisom ktorého potvrdí dodanie predmetu 
kúpy v súlade s vyššie uvedenými požiadavkami a touto zmluvou. Predmet kúpy sa považuje za dodaný 
okamihom podpisu dodacieho listu kupujúcim, t.j. splnením vyššie uvedených povinností predávajúceho. 

 

V. 
Cena a platobné podmienky 

1. Cena za predmet kúpy v súlade s jeho špecifikáciou uvedenou v čl. III. zmluvy bola zmluvnými stranami 
stanovená v súlade s víťaznou ponukou predávajúceho v rámci procesu verejného obstarávania, ako aj 
v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne: 
 cena bez DPH      2 579 010,00 EUR  

 DPH 20%          515 802,00 EUR 
 cena vrátane DPH  3 094 812,00 EUR      

 (ďalej len ako „kúpna cena“)  
 
2. Kúpna cena je konečná a nemenná a sú v nej zahrnuté všetky náklady súvisiace s dodaním predmetu 

kúpy vrátane dopravy do miesta dodania, montážou, inštaláciou, otestovaním funkčnosti a nákladov 
na zaškolenie zamestnancov kupujúceho. 

 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci uhradí predávajúcemu kúpnu cenu v troch častiach nasledovne: 

 prvú časť vo výške 30% z kúpnej ceny uhradí kupujúci v lehote do 30 dní odo dňa účinnosti zmluvy  
 druhú časť vo výške 60% z kúpnej ceny uhradí kupujúci v lehote do 30 dní odo dňa doručenia 

oznámenia o vyexpedovaní predmetu kúpy predávajúcim do miesta dodania v súlade s čl. IV. bod 3 
zmluvy  

 tretiu časť vo výške 10% z kúpnej ceny uhradí kupujúci na základe faktúry vystavenej predávajúcim, 
ktorú je predávajúci oprávnený vystaviť až po podpise dodacieho listu kupujúcim v súlade s čl. IV bod 
6 zmluvy. Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového a účtovného dokladu v súlade s platnými právnymi 
predpismi, najmä so zákonom č. 222/2004 Z. z. o DPH, v znení neskorších predpisov, ako aj zákonom 
č. 215/2019 Z.z. o elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých 
zákonov a musí obsahovať originálny podpis vystavujúcej strany. Prílohou faktúry je preberací 
protokol/dodací list. Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu. V prípade, že 

faktúra nebude obsahovať dohodnuté náležitosti, je kupujúci oprávnený faktúru vrátiť bez zaplatenia. 
Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti a táto plynie celá odo dňa doručenia 
opravenej (novej) faktúry. 

 
4. Zmluvné strany si ako spôsob každej platby dohodli bezhotovostný prevod na účet predávajúceho uvedený 

v záhlaví zmluvy. Príslušná časť kúpnej ceny sa považuje za uhradenú okamihom jej odpísania z účtu 
kupujúceho v prospech účtu predávajúceho. 
 

VI. 

Záručná doba  
1. Záručná doba na predmet kúpy je 12 mesiacov, a plynie odo dňa dodania predmetu kúpy, t. j. odo dňa 

podpisu dodacieho listu kupujúcim (osobou zodpovednou za plnenie predmetu zmluvy).  
 

2. Pokiaľ sa počas záručnej doby na predmete kúpy vyskytne akákoľvek vada, je kupujúci povinný ju bez 
zbytočného odkladu po zistení písomne uplatniť u predávajúceho (reklamácia). Za písomné uplatnenie 
vady sa považuje aj uplatnenie vady prostredníctvom emailu na emailovú adresu uvedenú v bode 6 tohto 
článku zmluvy s vyžiadaním potvrdenia o doručení emailu. V reklamácii musí byť vada popísaná. 
Predávajúci je povinný reklamovanú vadu bezplatne odstrániť v lehote dohodnutej zmluvnými stranami 

s ohľadom na povahu vady.  
 

3. Ak predávajúci neodstráni reklamovanú vadu v dohodnutom termíne, je kupujúci oprávnený poveriť 
odstránením vady iný subjekt. Všetky takto vzniknuté náklady je predávajúci povinný kupujúcemu uhradiť. 
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4. Zmluvné strany v závislosti od povahy vady dohodnú spôsob jej odstránenia, a to opravou alebo výmenou 
vadnej časti za novú. Predávajúci v plnom rozsahu zodpovedná za demontáž a opätovnú inštaláciu vadnej 
časti predmetu kúpy, ako aj opätovné spojazdnenie predmetu kúpy a nesie všetky náklady s tým spojené.    
 

5. V prípade ak predávajúci neodstráni vadu v súlade s vyššie uvedeným, považuje sa to za podstatné 
porušenie zmluvy, a kupujúci je oprávnený od zmluvy okamžite odstúpiť. Ak bude vada neodstrániteľná 

a/alebo sa bude opakovane vyskytovať (dva a viackrát) je kupujúci oprávnený od zmluvy okamžite 
odstúpiť, a predávajúci je povinný vrátiť uhradenú kúpnu cenu.  

 
6. Kontaktná osoba pre riešenie reklamácií na strane predávajúceho je Makovický Tomáš 

Tel: +421 903 719 048, Email: tmakovicky@mechanikdi.sk 
 

 
 VII. 

Sankcie a prechod vlastníckeho práva  

1. V prípade nedodržania termínu dodania predmetu kúpy predávajúcim v súlade s čl. IV. bod 2 zmluvy 
(vrátane montáže, otestovania funkčnosti, spojazdnenia a zaškolenia), je kupujúci oprávnený účtovať 
predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 5 % z kúpnej ceny za každý deň omeškania. Predávajúci 
podpisom zmluvy súhlasí s výškou dohodnutej zmluvnej pokuty, ktorá je určená vzhľadom na financovanie 
predmetu zmluvy z NFP, a dôležitosť riadneho a včasného dodania predmetu kúpy za účelom ďalších 
výrobných procesov, ktoré na to nadväzujú.  
 

2. V prípade omeškania kupujúceho s peňažným plnením (úhradou faktúry) má predávajúci nárok na úroky 
z omeškania v súlade s nariadením vlády SR č. 21/2013 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

Obchodného zákonníka.  
 

3. V prípade, ak predávajúci neodstráni v záručnej dobe vadu podľa podmienok dohodnutých v článku VI. 
zmluvy, je kupujúci oprávnený požadovať od predávajúceho uhradenie zmluvnej pokuty vo výške 0,01 % 
z kúpnej ceny s DPH a to za každý deň omeškania sa predávajúceho s odstránením vady.   

 
4. Vlastnícke právo k predmetu kúpy, ako aj nebezpečenstvo škody na ňom prechádza na kupujúceho 

okamihom dodania predmetu kúpy, t.j. kumulatívnym splnením podmienok stanovených v čl. IV. bod 6 
zmluvy a podpisom dodacieho listu kupujúcim. V prípade ak dôjde k poškodeniu, zničeniu, strate 

predmetu kúpy počas jeho prepravy do miesta dodania, za vzniknutú škodu zodpovedá v plnom 
rozsahu predávajúci, a je povinný ju kupujúcemu nahradiť.   

 
5. Zmluvné strany prehlasujú, že výšky zmluvných pokút špecifikované v zmluve považujú za primerané, 

pretože pri dohode o stanovení jednotlivých zmluvných pokút prihliadali na hodnotu a význam zmluvnými 
pokutami zabezpečovaných zmluvných povinností.  

 
 

VIII. 

Odstúpenie od zmluvy 
1. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená od zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia 

povinností stanovených zmluvou druhou zmluvnou stranou. Za podstatné porušenie povinností sa 
považujú prípady stanovené Obchodným zákonníkom, touto zmluvou, a to najmä porušenie povinností 
vyplývajúcich z čl. III., IV. a VI. zmluvy.  
 

2. V rámci zmluvnej voľnosti sa zmluvné strany dohodli, že kupujúci je oprávnený okamžite odstúpiť 
od zmluvy aj v prípade, ak:  

     a) predávajúci podal na seba návrh na vyhlásenie konkurzu,  
     b) bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu voči predávajúcemu treťou osobou, pričom     
     predávajúci je platobne neschopný alebo je v situácii, ktorá odôvodňuje začatie konkurzného    
     konania,  
     c) bol na majetok predávajúceho vyhlásený konkurz alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu  
     zamietnutý pre nedostatok majetku,  
     d) predávajúci vstúpil do likvidácie alebo sa naňho zriadi nútená správa,  
     e) sa ktorékoľvek vyhlásenie predávajúceho uvedené v zmluve preukáže  
     ako nepravdivé, 
     f) je predávajúci v omeškaní so splnením ktorejkoľvek povinnosti dohodnutej v zmluve, 



 





 

6 

     g) predávajúci pri plnení predmetu zmluvy konal v rozpore s niektorým so všeobecne záväzných právnych  
     predpisov vzťahujúcim sa na predmet zmluvy, 
     h) predávajúci stratil podnikateľské oprávnenie vzťahujúce sa k predmetu zmluvy (k dodaniu predmetu  
     kúpy),  

i) predávajúci sa počas platnosti zmluvy dostane do zoznamu platiteľov DPH, u ktorého nastali dôvody na 
zrušenie jeho registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z 

pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 
      
3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý 

strana odstupuje od zmluvy. Účinky odstúpenia nastávajú okamihom jeho doručenia druhej zmluvnej 
strane. Doručením odstúpenia sa zmluva zrušuje od počiatku, a zmluvné strany sú povinné vrátiť si 
plnenia, ktoré si navzájom poskytli.  

 
4. Zmluvu je možné ukončiť aj vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán. 

 

IX. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. 
 

2. Zmluvné strany berú na vedomie a podpisom zmluvy súhlasia s tým, že k uzatvoreniu zmluvy môže dôjsť 
až po: 
 nadobudnutí platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP  
 schválení zákazky v rámci kontroly verejného obstarávania zo strany Ministerstva dopravy a výstavby 

SR, Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR a Výskumnej agentúry, pričom zákazka sa považuje za 
schválenú okamihom doručenia schvaľovacej správy z kontroly verejného obstarávania kupujúcemu 
ako verejnému obstarávateľovi 

 
3. Predávajúci podpisom zmluvy berie na vedomie, že predmet kúpy je financovaný z poskytnutého NFP, 

a preto je povinný strpieť kontrolu/audit obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti 
s realizáciou predmetu zmluvy oprávnenými zamestnancami poskytovateľa NFP, orgánov Európskej únie 
a ďalšími oprávnenými osobami v súlade s právnymi predpismi SR a EÚ. Pri výkone uvedenej kontroly je 
poskytovateľ povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť.   

 
4. Zmeny a doplnenia k tejto zmluve je možné vykonať len formou písomných číslovaných dodatkov, 

podpísaných štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predmetom dodatku môže byť 
vzhľadom na predmet zmluvy najmä:  
a) navýšenie nepredvídateľných nákladov, spojených s inštaláciou zariadenia, pri situáciách neuvedených 
vo výkresovej dokumentácii 
b) navýšenie nákladov súvisiacich s ďalšími potrebnými školeniami zamestnancov (nad rámec tejto 
zmluvy). 

 
5. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka, ako aj ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi platnými na 
území SR vzťahujúcimi sa na predmet zmluvy. 

 
6. Táto zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých kupujúci obdrží dva exempláre a predávajúci 

jeden exemplár. 
 

7. Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany 
výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu v centrálnom registri zmlúv vedenom na 
Úrade vlády SR.   

 

8. Predávajúci sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania 
tejto zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„Zákon o registri partnerov verejného sektora“). Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho 
subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 Zákona o registri partnerov verejného sektora boli 
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riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodávateľskej zmluvy, ak 
im taká povinnosť vyplýva zo Zákona o registri partnerov verejného sektora. Predávajúci je povinný 
na požiadanie kupujúceho predložiť všetky zmluvy so subdodávateľmi. Porušenie ktorejkoľvek z 
povinností predávajúceho podľa tohto odseku tohto článku zmluvy je jej podstatným porušením a 
zakladá právo kupujúceho na odstúpenie od tejto zmluvy s právnymi účinkami ukončenia zmluvy ex 
tunc a/alebo právo kupujúceho požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške kúpnej ceny (bez 
DPH) špecifikovanej v článku V. bode 1 zmluvy. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo 
kupujúceho požadovať od predávajúceho náhradu škody, ktorá nesplnením vyššie uvedených 
povinností predávajúceho vznikne kupujúcemu. 

 
9. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti, ktoré má doručiť/bude doručovať v zmysle tejto zmluvy, 

ako aj po jej skončení jedna zmluvná strana druhej zmluvnej strane, budú doručované na adresu uvedenú 
v záhlaví zmluvy. Písomnosti budú doručované osobne alebo prostredníctvom pošty doporučene, pričom 
zásielka (písomnosť) sa bude považovať za doručenú dňom jej prevzatia adresátom – zmluvnou stranou, 
dňom, kedy zmluvná strana odmietne osobne doručovanú alebo poštou doručovanú zásielku prevziať, 
alebo dňom, kedy pošta vráti doručovanú zásielku odosielajúcej zmluvnej strane ako nevyžiadaná 
v odbernej (úložnej) lehote alebo s oznámením adresát neznámy, prípadne ako zásielku nedoručenú. 

 
10. V prípade kedy v súlade so zmluvou je možné doručovanie formou emailovej pošty, sa 

písomnosť/dokument považuje za doručený okamihom doručenia potvrdenia o doručení emailu 
odosielajúcej zmluvnej strane. 

 
11. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva a všetky vzťahy z nej vyplývajúce alebo s ňou súvisiace 

(vrátane akcesorických právnych vzťahov, zodpovednostných právnych vzťahov a právnych vzťahov 
z bezdôvodného obohatenia), forma zmluvy, náležitosti zmluvy, platnosť zmluvy, účinnosť zmluvy ako aj 
právne následky jej prípadnej neplatnosti a/alebo neúčinnosti, sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej 
republiky a to bez zreteľa na jeho kolízne normy. 

 

12. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne, vážne a nie v tiesni, že jej ustanovenia 
považujú za určité a zrozumiteľné, že jej podmienky nepovažujú za nápadne nevýhodné a že jej obsahu 
rozumejú a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú 

 
13. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy: 

 príloha č. 1, a to výkres číslo: CP-117-01-2017 linka na skenovanie guľatiny skenovanie, krátenie 
a triedenie  

 príloha č. 2 – oznámenie o subdodávateľoch 
 príloha č. 3 – Certifikát technickej špecifikácie o zdroji žiarenia a Vyhlásenie výrobcu o zhode CT 

skenera s príslušnými normami  
 
Vo Zvolene dňa ................                                                          V Žiline dňa ................... 
 
 
 
..............................................                                                    ............................................. 
Ing. Peter Balogh, PhD.                                                                Ing. Ján Slivka 
generálny riaditeľ                                                                         konateľ spoločnosti     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 










































