
Kupujúci: 

Názov: 

Sídlo: 

Zastúpený: 

ICO: 

DIČ: 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 

IBAN: 

 
 

KÚPNA ZMLUVA č. OVO2-2018/000078-45 

                                                    na nákup Ramanovho spektrometra 

uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zákona č. 343/2015 Z .z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon č. 343/2015 
Z.z.) (ďalej len „Kúpna zmluva") 

medzi zmluvnými stranami 

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 
Pribinova 2, 812 72 Bratislava 
Ing. Ondrej VARAČKA, generálny tajomník služobného úradu MV SR, na základe  
plnej moci KM-OPS4-2018/001604-117 zo dna 30.4.2018 
 
00151866 
2020571520 
Štátna pokladnica 
7000399957/8180 
SK7881800000007000180023 

 (ďalej len „Kupujúci") 

Predávajúci: 
Obchodné meno:   BAS Rudice spol. s r.o. 
Sídlo:    č.p. 194, 679 06 Rudice, Česká republika 
Právna forma:   Společnost s ručením omezeným 
Oprávnený konať v mene spoločnosti: Ing. Pavel Ševčík, jednatel 
IČO:   16343875 
DIČ:    CZ16343875 
IČDPH:    CZ16343875 
Bankové spojenie:   Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:   19-4782480237/0100 
IBAN:    CZ7101000000194782480237 
Tel.:    +420 541 126 090 
Fax:                             +420 541 126 090 

 (ďalej len „Predávajúci") 

(Predávajúci a Kupujúci spolu aj ako „Zmluvné strany“) 

Úvodné ustanovenie 

A. Zmluvné strany uzatvárajú túto Kúpnu zmluvu v súlade s výsledkom verejnej súťaže, ktorej oznámenie o 
vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 187/2017 zo 
dňa 22.09.2017 pod zn. 13206 – MST s názvom „Dodávka prístrojov, prostriedkov protichemickej ochrany 
jednotlivca  a bio-detekčnej  súpravy s indikačnými činidlami – časť 2 Ramanov spektrometer " (ďalej len 
„VO"). 

B. Základným účelom tejto Kúpnej zmluvy je v súlade s výsledkom verejného obstarávania zabezpečenie 
dodania predmetu zákazky podľa článku 1 a Prílohy č. 1 tejto Kúpnej zmluvy.  



Článok 1 
Predmet zmluvy 

1.1. Predmetom tejto Kúpnej zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať 1 kus Ramanovho spektrometra (ďalej len 
„predmet zmluvy") a previesť na Kupujúceho vlastnícke právo a záväzok Kupujúceho predmet zmluvy 
prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu v zmysle čl. 3 tejto Kúpnej zmluvy.  

1.2. Predmet zmluvy je podrobne špecifikovaný v Opise predmetu zákazky (ďalej len „OPZ"), použitom v 
súťažných podkladoch vo verejnom obstarávaní ako aj v ponuke Predávajúceho predloženej do vereného 
obstarávania (ďalej len „ Ponuka"). OPZ a Ponuka tvorí prílohu č. 1 tejto Kúpnej zmluvy. 

1.3. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu zmluvy podpisom preberacieho protokolu s vyznačením 
riadneho dodania predmetu zmluvy. 

Článok 2 
Dodacie podmienky 

2.1. Predávajúci sa zaväzuje protokolárne odovzdať celý predmet zmluvy Kupujúcemu podľa prílohy č.1 tejto 
Kúpnej zmluvy najneskôr do 42 dní po nadobudnutí účinnosti tejto Kúpnej zmluvy. 

2.2. Miestom dodania predmetu zmluvy je Kontrolné chemické laboratórium CO v Nitre, Plynárenská 25, 949 01 
Nitra.  

2.3. Termín predchádzajúceho oznámenia dodania predmetu zmluvy do miesta dodania predmetu zmluvy je 
minimálne tri (3) pracovné dni pred dňom dodania. V prípade predchádzajúceho neoznámenia dodania 
predmetu zmluvy Kupujúci nie je povinný dodávaný predmet zmluvy prevziať v deň jeho doručenia. 
Predchádzajúce oznámenie dodania predmetu zmluvy predávajúci zrealizuje v čase od 8:00 hod. do 14:00 
hod telefonickým oznámením na tel. +421 (2) 4859 3273, p. Ing. Erik Hegedűs a následne prostredníctvom e-
mailu na adresu:  erik.hegedus@minv.sk. 

2.4. Predmet zmluvy musí byť dodaný v súlade s Prílohou č. 1 tejto Kúpnej zmluvy. Prebratie predmetu zmluvy 
dodaného do miesta dodania Predávajúcim sa uskutoční fyzickým prevzatím predmetu zmluvy, kontrolou 
množstva a kvality dodaného predmetu zmluvy a podpisom preberacieho protokolu splnomocneným 
zástupcom Predávajúceho a Kupujúceho. V preberacom protokole bude uvedené presné množstvo a druh 
dodaného predmetu zmluvy, vyjadrenie, či dodávka predmetu zmluvy je úplná a či pri prevzatí predmetu 
zmluvy zodpovedá požiadavkám podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy. V preberacom protokole Kupujúci vyznačí 
riadne dodanie predmetu zmluvy. V prípade vád predmetu zmluvy sa vady vyznačia v preberacom protokole 
a ten môže byť podkladom pre fakturácie až po odstránení vád dodávky predmetu zmluvy. K preberaciemu 
protokolu bude priložený dodací list Predávajúceho. 

Článok 3 
Kúpna cena 

3.1 Kúpna cena za predmet zmluvy je stanovená v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodou zmluvných strán ako cena maximálna vo 
výške uvedenej v Prílohe č. 2 tejto Kúpnej zmluvy. 

3.2 Kúpnou cenou sa rozumie cena za predmet tejto Kúpnej zmluvy vrátane všetkých ekonomicky oprávnených 
nákladov Predávajúceho (colných a daňových poplatkov, dopravy do miesta plnenia uvedeného v čl. 2 bode 
2.2 tejto Kúpnej zmluvy a primeraného zisku). 

3.3 Cena za predmet zmluvy musí byť stanovená v mene EURO. K fakturovanej kúpnej cene bude vždy 
pripočítaná DPH stanovená v súlade s právnymi predpismi platnými v čase dodania predmetu zmluvy. 

3.4 Maximálna cena za predmet zmluvy, ktorá bola predmetom ponuky je špecifikovaná v prílohe č. 2 tejto 
Kúpnej zmluvy a je stanovená ako maximálna bez DPH. 

3.5 Dohodnutú cenu je možné meniť iba pri zmene colných a daňových predpisov, a to vždy len po vzájomnej 
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dohode zmluvných strán, v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a 
vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

Článok 4. 
Platobné podmienky 

4.1. Kupujúci sa zaväzuje za dodaný predmet zmluvy zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v zmysle 
čl.3 tejto Kúpnej zmluvy na základe faktúry vystavenej Predávajúcim po dodaní predmetu zmluvy a podpísaní 
preberacieho protokolu s vyznačením riadneho dodania. 

4.2. Dohodnutá splatnosť faktúry je tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia. Faktúra musí obsahovať náležitosti 
daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov. Súčasťou faktúry je preberací protokol. 

4.3. Faktúra musí byť odoslaná formou doporučenej zásielky. Faktúra, ktorá nemá náležitosti daňového dokladu 
alebo obsahuje nesprávne údaje bude vrátená na prepracovanie Predávajúcemu. V takomto prípade začína 
splatnosť faktúry plynúť jej novým doručením Kupujúcemu vo forme doporučenej zásielky. 

4.4. Všetky faktúry budú uhrádzané výhradne bezhotovostne prevodným príkazom na účet uvedený v záhlaví 
tejto kúpnej zmluvy. 

4.5. Kupujúci neposkytne Predávajúcemu žiaden preddavok. 

Článok 5 
Záručná doba a zodpovednosť za vady 

5.1 Predávajúci zodpovedá v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka za vady dodaného 
predmetu zmluvy. 

5.2 Za predpokladu, že Kupujúci predmet zmluvy riadne skladuje a používa v súlade s jeho účelom na aký sa 
obvykle používa, zodpovedá Predávajúci v zmysle § 429 a súv. Obchodného zákonníka za akosť predmetu 
zmluvy 2 roky (ďalej len „Záručná doba") od prevzatia predmetu zmluvy Kupujúcim, t.j. odo dňa uvedeného 
na preberacom protokole. 

5.3 Podľa bodu 5.2 tohto článku tejto zmluvy Predávajúci zodpovedá za to, že dodaný predmet zmluvy bude mať 
počas Záručnej doby vlastnosti vymedzené v OPZ a Ponuke a že predmet zmluvy bude spôsobilý na použitie 
za účelom na aký sa obvykle používa. 

5.4 Kupujúci je povinný písomne oznámiť Predávajúcemu vady v akosti predmetu zmluvy bez zbytočného 
odkladu po ich zistení, najneskôr do konca dohodnutej záručnej doby (ďalej len „Uplatnenie záruky"). 

5.5 Uplatnenie záruky musí obsahovať: 

- číslo Kúpnej zmluvy, 
- popis vady akosti predmetu zmluvy alebo spôsob ako sa vada akosti prejavuje, 
- počet vadných kusov, 
- určenie spôsobu uspokojenia nároku zo záruky podľa bodu 5.7 tohto článku tejto zmluvy. 

5.6 Predávajúci je povinný sa písomne k Uplatneniu záruky vyjadriť do 7 dní po jeho doručení. Ak sa Predávajúci 
v tejto lehote nevyjadrí, má sa za to, že Uplatnenie záruky je oprávnené a Predávajúci súhlasí s oznámenými 
vadami akosti predmetu zmluvy (ďalej len „Oprávnená reklamácia"). 

5.7 V Uplatnení záruky je Kupujúci povinný určiť aké nároky si uplatňuje zo záruky. V prípade Oprávnenej 

reklamácie môže Kupujúci požadovať podľa svojho uváženia: 
5.7.1 vrátenie zaplatenej kúpnej ceny za predmet zmluvy vykazujúci vady akosti, 
5.7.2 zľavu z kúpnej ceny za predmet zmluvy vykazujúci vady akosti, 
5.7.3 výmenu predmetu zmluvy vykazujúceho vady akosti za bezchybný predmet zmluvy. 

5.8 Popri nárokoch ustanovených v bode 5.7 tohto článku tejto zmluvy má Kupujúci nárok na náhradu škody. 



5.9 V prípade nárokov z Oprávnenej reklamácie podľa bodov 5.7.1 a/alebo 5.7.2 tohto článku zmluvy je 
Predávajúci povinný vystaviť a doručiť Kupujúcemu dobropis (oprava základu dane s náležitosťami podľa 
príslušných právnych predpisov) so splatnosťou 30 kalendárnych dní odo dňa jeho doručenia Kupujúcemu. 

5.10 V prípade nárokov z Oprávnenej reklamácie podľa bodu 5.7.3 tohto článku zmluvy je Predávajúci povinný 
vymeniť predmet zmluvy vykazujúci vady akosti za bezchybný predmet zmluvy do 30 dní odo dňa doručenia 
Uplatnenia záruky. V tomto prípade zabezpečí odobratie predmetu zmluvy vykazujúceho vady akosti z 
Miesta dodania tovaru a dodanie bezchybného predmetu zmluvy na miesto dodania Tovaru Predávajúci na 
svoje náklady. 

Článok 6 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

6.1. Predávajúci prehlasuje, že predmet zmluvy nie je zaťažený právami tretích osôb. 

6.2. Predávajúci je povinný: 

a) dodať predmet zmluvy Kupujúcemu v dohodnutom množstve, rozsahu, kvalite, v požadovaných 
technických parametroch, v bezchybnom stave a dohodnutom termíne, 

b) pred odovzdaním predmetu zmluvy zabezpečiť vykonanie predpredajného servisu, inštaláciu, školenie 
obsluhy a predviesť funkčnosť. 

6.3. Kupujúci je povinný: 

a) protokolárne prebrať bezchybný predmet zmluvy v deň určený Predávajúcim v oznámení podľa článku 
2. bod 2.3 tejto Kúpnej zmluvy, 

b) riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu dohodnutú v článku 2. tejto Kúpnej zmluvy. 

6.4. Predávajúci: 

a) vykoná bezplatné zaškolenie obsluhy v mieste dodania predmetu zmluvy 
b) zabezpečí návody na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku, 
c) zabezpečí bezplatný servis v záručnej dobe, 
d) poskytne bezplatné poradenstvo k predmetu zmluvy, 
e) zabezpečí servisný zásah do 48 hodín od oznámenia poruchy na predmete zmluvy. 

6.5. V Prílohe č. 3 tejto Kúpnej zmluvy sú uvedené údaje o všetkých známych subdodávateľoch Predávajúceho, 
ktorí sú známi v čase uzavierania tejto Kúpnej zmluvy, a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa 
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. 

6.6. Predávajúci je povinný Kupujúcemu oznámiť akúkoľvek zmenu údajov u subdodávateľov uvedených v 
Prílohe č. 3, a to bezodkladne. 

6.7. V prípade zmeny subdodávateľa je Predávajúci povinný najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa zmeny 
subdodávateľa predložiť Kupujúcemu informácie o novom subdodávateľovi, pričom pri výbere subdodávateľa 
musí Predávajúci postupovať tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o 
subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene. 

6.8. Subdodávateľ alebo subdodávateľ podľa osobitného predpisu, ktorý podľa § 11 ods. 1 zákona má povinnosť 
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného 
sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z.. 

6.9. Predávajúci zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie realizované 
na základe takejto zmluvy realizoval sám. Predávajúci zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výberu 
subdodávateľa ako aj za výsledok plnenia vykonaného na základe zmluvy o subdodávke. 

6.10. Predávajúci vyhlasuje, že v čase uzatvorenia zmluvy je zapísaný v registri partnerov verejného sektora v 
súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, pokiaľ sa ho povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora týka. Ak na strane 
predávajúceho ako Zmluvnej strany podieľa skupina dodávateľov podľa § 37 zákona, má každý člen tejto 
skupiny dodávateľov povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. 



Článok 7 
Sankcie 

7.1. Pre prípad nedodržania podmienok tejto Kúpnej zmluvy sa zmluvné strany dohodli na nasledovných 
sankciách: 

a) za omeškanie Predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy podľa čl.2. tejto Kúpnej zmluvy mu vzniká 
povinnosť uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny celého predmetu zmluvy za každý aj začatý 
deň omeškania. To platí aj v prípade nedodania alebo oneskoreného dodania dokladov, ktoré sú 
potrebné na prevzatie alebo užívanie predmetu zmluvy, alebo iných dokladov, ktoré je Predávajúci 
povinný predložiť Kupujúcemu podľa tejto Kúpnej zmluvy. 

b) za omeškanie Kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny je Predávajúci oprávnený uplatniť si úrok z 
omeškania v zákonnej výške z nezaplatenej ceny za každý deň omeškania. 

c) za omeškanie Predávajúceho s odstránením vady predmetu zmluvy podľa čl. 5 bod 5.10. tejto Kúpnej 
zmluvy je Kupujúci oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny predmetu zmluvy za 
každý aj začatý deň omeškania. 

7.2. Nárok na zmluvnú pokutu nevzniká vtedy, ak sa preukáže že omeškanie je spôsobené účinkom vyššej moci. 

7.3. Pre účely tejto Kúpnej zmluvy sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania zmluvných 
strán, a ktoré nemôžu zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, ako napr.: 
vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény, atď. Oslobodenie od 
zodpovednosti za nesplnenie predmetu zmluvy trvá po dobu pôsobenia vyššej moci, najviac však dva 
kalendárne mesiace. Po uplynutí tejto doby sa zmluvné strany dohodnú na ďalšom postupe. Ak nedôjde k 
dohode, môže ktorákoľvek zmluvná strana odstúpiť od tejto Kúpnej zmluvy. 

7.4. V prípade, že predmet zmluvy nemôže byť Predávajúcim dodaný v dohodnutom termíne z dôvodov 
zavinených Kupujúcim, je Predávajúci oprávnený vyžadovať náhradu preukázanej škody podľa Obchodného 
zákonníka počínajúc piatym týždňom oneskorenia. 

7.5. Zmluvnú pokutu zaplatí povinná zmluvná strana oprávnenej zmluvnej strane v lehote 15 kalendárnych dní 
odo dňa doručenia faktúry do sídla povinnej zmluvnej strany. 

7.6. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Kupujúceho na prípadnú náhradu škody, ktorá vznikla v príčinnej 
súvislosti s porušením zmluvnej povinnosti, za ktorú je uplatňovaná zmluvná pokuta 

Článok 8 
Zánik zmluvy 

8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že túto Kúpnu zmluvu je možné ukončiť: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán, 
b) písomným odstúpením od tejto Kúpnej zmluvy v prípade jej podstatného porušenia. 

8.2. Odstúpenie od tejto Kúpnej zmluvy sa uskutoční písomným oznámením odstupujúcej zmluvnej strany 

adresovaným druhej zmluvnej strane zároveň s uvedením dôvodu odstúpenia od tejto Kúpnej zmluvy a je 

účinné okamihom jeho doručenia. V prípade pochybností sa má za to, že je odstúpenie od tejto Kúpnej 

zmluvy doručené druhej zmluvnej strane tretí deň po jeho odoslaní. Doručuje sa zásadne na poslednú 

známu adresu zmluvnej strany. 

8.3. Za podstatné porušenie tejto Kúpnej zmluvy sa považuje: 

a) omeškanie Predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy oproti dohodnutému termínu dodania o viac ako 
štyri kalendárne (4) týždne bez uvedenia dôvodu, ktorý by omeškanie ospravedlňoval (vyššia moc), 

b)  ak kúpna cena bude fakturovaná v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto Kúpnej zmluve, 
c)  Predávajúci dodá Kupujúcemu predmet zmluvy takých parametrov, ktoré sú v rozpore s opisom 

predmetu zákazky, 
d) Kupujúci je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 60 kalendárnych dní. 
e) Predávajúci poruší povinnosti podľa čl. 6 bod 6.6. až 6.10. tejto Kúpnej zmluvy. 



8.4. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto Kúpnej zmluvy ak: 

a) v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie Predávajúceho pre nesplnené podmienky podľa § 32 
ods. 1 písm. a) zákona 343/2015 Z. z., 

b) táto nemala byť uzavretá s Predávajúcim v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z 
právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so 
Zmluvou o fungovaní Európskej únie, 

c) predávajúci nebol v čase uzavretia Kúpnej zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo 
ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora. 

8.5. Odstúpenie od tejto Kúpnej zmluvy má následky stanovené príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. 

Článok 9 
Ochrana a zabezpečenie dôverných informácií 

9.1. V súvislosti s dôvernými informáciami sprístupnenými druhej zmluvnej strane je každá zmluvná strana 
povinná uchovávať a zabezpečovať utajenie a dôvernosť akýchkoľvek informácií označených za dôverné a 
nebude takéto informácie reprodukovať ani poskytovať tretím stranám bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu druhej strany a ani ich využívať iným spôsobom, ako na naplnenie účelu tejto Kúpnej zmluvy. 

Článok 10 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

10.1. Táto Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej 
republiky. 

10.2. Osoba splnomocnená zo strany Predávajúceho ku konaniu vo veciach tejto zmluvy je: Ing. Pavel Ševčík. 

10.3. Osoby splnomocnené zo strany Kupujúceho ku konaniu vo veciach tejto zmluvy vo veci prevzatia predmetu 
zmluvy je : Ing. Erik Hegedűs. 

10.4. Túto Kúpnu zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných očíslovaných dodatkov, 
obojstranne odsúhlasených oboma zmluvnými stranami, ktoré sa po nadobudnutí účinnosti stanú 
neoddeliteľnou súčasťou tejto Kúpnej zmluvy. 

10.5. Táto Kúpna zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých Kupujúci obdrží 

tri (3) vyhotovenia a Predávajúci dve (2) vyhotovenia. 

10.6. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto Kúpnou zmluvou sa riadia ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej 
republike. Prípadné spory, ktoré vzniknú zo z tejto Kúpnej zmluvy, sa budú zmluvné strany snažiť riešiť 
predovšetkým formou dohody, ktorá musí mať písomnú formu a v prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, 
budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto Kúpnej zmluvy budú riešené 
príslušnými slovenskými súdmi. 

10.7. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich 
konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi strana, ktorej sa niektorá z uvedených 
zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak 
povinná zmluvná strana zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti 
musela vynaložiť druhá zmluvná strana. 

10.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s touto Kúpnou zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na znak čoho 

pripájajú svoje podpisy. 

10.9. Práva a povinnosti z tejto Kúpnej zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov Predávajúceho. 

  



10.10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Kúpnej zmluvy je: 

- Príloha č. 1 Opis, technické požiadavky predmetu zákazky,  

- Príloha č. 2: Štruktúrovaný rozpočet ceny predmetu Kúpnej zmluvy 
- Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov. 

 
 
 
V Bratislave dňa ...........................                            V ......................... dňa .........................  
 
   
_____________________________               _______________________ 
      Ing. Ondrej VARAČKA               Ing. Pavel Ševčík 
generálny tajomník služobného úradu                            jednatel 
         MV SR                             
 
 
   
 
 
 
 
 
  



Príloha č. 1 

1. Opis, technické požiadavky predmetu zákazky  

 

pol. 
č. 2 

Ramanov spektrometer 

 

Množstvo: 1 kus 

Minimálne požadované technické špecifikácie, 
parametre a funkcionality požadované verejným 
obstarávateľom 

Uchádzač uvedie skutočnú špecifikáciu 
dodávaného tovaru - vlastný návrh plnenia 

 Ručný batériou napájaný prístroj pre 
bezkontaktnú identifikáciu organických 
kvapalných a pevných látok, aktívnych 
v Ramanovej oblasti spektier priamo 
v teréne a laboratóriu. 

 Musí vyhovovať špecifikácii podľa normy  
MIL-STD-810G – robustný  prístroj, odolný 
voči otrasom. 

 Prístroj musí byť nový, nepoužitý, 
nerepasovaný. 

 Možnosť mokrej dekontaminácie povrchu 
prístroja.  

 Obsluha prístroja v ochranných rukaviciach 
bez rušenia procesu voľby merania. 

 Teplotný  rozsah  prevádzkových  teplôt:  -
10 až +40°C  

 Pracovná vlnová dĺžka  lasera  =  1064 nm.  

 Nastaviteľný výkon laseru minimálne v 
rozsahu  od 30 do 490 mW, so skenovaním  
po 5 mW .   

 Bezpečné meranie látok so znížením rizika 
teplotnej deštrukcie či zahorenia. 

 Nastaviteľný oneskorený čas merania pre 
vysokorizikové a výbušné látky.  

 Nastaviteľný čas merania minimálne 
v rozsahu od  5 ms  do 30 s, s možnosťou 
automatickej optimalizácie doby expozície. 

 Spektrálny rozsah :   200 – 2500 cm-1. 

 Rozlíšenie prístroja nesmie byť horšie ako  8 
cm-1. 

 Prístroj musí mať zabudovaný displej pre 
okamžité zobrazovanie Ramanových 
spektier meraných vzoriek a ich rýchlu 
identifikáciu.  

 Možnosť sťahovania nameraných dát do 
vlastného počítača. 
 

 Softvér musí obsahovať  knižnicu 
s nebezpečnými látkami minimálne 
v počte  10 000  látok. 

 Dodaná knižnica musí byť aktualizovateľná 

Ručný batériou napájaný prístroj pre bezkontaktnú 

identifikáciu organických kvapalných a pevných 

látok, aktívnych v Ramanovej oblasti spektier priamo 

v teréne a laboratóriu. 

Vyhovuje špecifikácii podľa normy MIL- STD-810G - 

robustný prístroj, odolný voči otrasom. 

 

Prístroj je nový, nepoužitý, nerepasovaný. 

 

Možnosť mokrej dekontaminácie povrchu prístroja. 

Obsluha prístroja v ochranných rukaviciach bez 

rušenia procesu voľby merania. 

 

Teplotný rozsah prevádzkových teplôt: -20 až +50°C 

Pracovná vlnová dĺžka lasera = 1064 nm. 

 

Nastaviteľný výkon laseru minimálne v rozsahu od 

30 do 490 mW, so skenováním po 5 mW . 

 

Bezpečné meranie látok so znížením rizika teplotnej 

deštrukcie či zahorenia.  

Nastaviteľný oneskorený čas merania pre 

vysokorizikové a výbušné látky.  

Nastaviteľný čas merania minimálne v rozsahu od 5 

ms do 30 s, s možnosťou automatickej optimalizácie 

doby expozície. 

 

Spektrálny rozsah : 200 - 2500 cm-1. Rozlíšenie 

prístroja 8 cm-1. 

 

Pristroj má zabudovaný displej pre okamžité 

zobrazovanie Ramanových spektier meraných 

vzoriek a ich rýchlu identifikáciu. 

 

Možnosť sťahovania nameraných dát do vlastného 
počítača. 

Softvér obsahuje knižnicu s nebezpečnými látkami 



v pravidelných intervaloch dodávateľom bez 
poplatku.  

 Pri identifikácii chemickej látky musí softvér 
zobrazovať aj doplňujúce údaje ako jeho 
vzorec a klasifikáciu  nebezpečnosti zistenej 
látky po meraní. 

 Prístroj musí mať nástavec pre meranie 
vzoriek v kyvetách, ktorý musí byť súčasťou 
dodávky. 

 Hmotnosť prístroja nesmie presahovať   3,0  
kg,   

 Nabíjateľná batérie prístroja  musí vydržať 
viac ako 4 hodiny merania v teréne. 

 Dodávka musí obsahovať transportný 
vodotesný kufor so zvýšenou mechanickou 
odolnosťou pre uloženie a prepravu 
prístroja. 

 

s více jak 12 900 látkami. 

Dodaná knižnica je aktualizovateľná v pravidelných 
intervaloch dodávateľom bez poplatku. 

Pri identifikácii chemickej látky softvér zobrazuje aj 
doplňujúce údaje ako jeho vzorec a klasifikáciu 
nebezpečnosti zistenej látky po meraní. 

Prístroj má nástavec pre meranie vzoriek v 
kyvetách, ktorý je súčasťou dodávky. 

Hmotnosť prístroja 1,6 kg 

 
Nabíjateľná batérie prístroja má výdrž viac ako 5 
hodin merania v teréne. 
 
Dodávka obsahuje transportný 
vodotesný kufor so zvýšenou mechanickou 
odolnosťou pre uloženie a prepravu prístroja. 

 Bezplatné zaškolenie personálu, minimálne 
pre 5 pracovníkov v rozsahu minimálne 8 
hodín. 

 

Bezplatné zaškolenie personálu, minimálne pre 5 
pracovníkov v rozsahu minimálne 8 hodín. 

Miesto plnenia: Kontrolné chemické laboratórium 
CO v Nitre, Plynárenská 25, 949 01 Nitra. 
 

Miesto plnenia: Kontrolné chemické laboratórium 
CO v Nitre, Plynárenská 25, 949 01 Nitra. 

Výrobca a model: 
Výrobce: Rigaku Raman, USA Model: Spektrometr 
PROGENY ResQ 

Katalógové číslo: PROGENY - ResQ 

 
 
 
V Bratislave dňa ...........................                            V ......................... dňa .........................  
 
   
_____________________________               _______________________ 
      Ing. Ondrej VARAČKA               Ing. Pavel Ševčík 
generálny tajomník služobného úradu                            jednatel 
         MV SR                             
 



 

 

Príloha č. 2 

 
Štruktúrovaný rozpočet ceny predmetu Kúpnej zmluvy 

 
 

1. Názov alebo  obchodné meno uchádzača: BAS Rudice spol. s r.o. 

   
 

 

2.  Adresa alebo sídlo uchádzača: č.p. 194, 679 06 Rudice, Česká republika 

 
 

Tabuľka č.1 :  
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Názov položky   
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t Zmluvná 

jednotková 
cena za  

požadovaný 
predmet 

zákazky v 
EUR  

Zmluvná cena za 
predmet zákazky 
vyjadrená v EUR 

bez DPH 
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 %
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R

 Zmluvná 
cena za  
požadov

aný 
predmet 
zákazky 
v EUR s 

DPH  

1. 
Dodávka Ramanovho 
spektrometra časť 2 ku

s 

1 48 920,00 * * * * 

Spolu  48 920,00 * * * * 

 

 

 
 

Tabuľka č.2 : Lehota dodania predmetu zákazky 

Časť číslo Podkritérium  v celých  kalendárnych dňoch 

1. 
Lehota dodania predmetu 

zákazky 
42 

 

Jednotlivé ceny uvedené v štruktúrovanom rozpočte ceny zmluvy musia zahŕňať všetky náklady spojené s 
predmetom zákazky v zmysle opisu predmetu zákazky a obchodných podmienok. 

 
 

V Bratislave dňa ...........................                            V ......................... dňa .........................  
 
   
_____________________________               _______________________ 
      Ing. Ondrej VARAČKA               Ing. Pavel Ševčík 
generálny tajomník služobného úradu                            jednatel 
         MV SR                             
 



 

 

Príloha č. 3 

 
Zoznam subdodávateľov: 

 
 

Por. 
číslo 

Označenie 
subdodávateľa 
(obchodné meno, 
IČO, sídlo) 

Osoba/osoby 
oprávnené konať 
v mene 
subdodávateľa (meno 
a priezvisko) 

Bydlisko osoby 
oprávnenej konať v mene 
subdodávateľa 

Dátum narodenia 
osoby oprávnenej 
konať v mene 
subdodávateľa 

1. ///    

2.     

3.     

 
BAS Rudice spol. s r.o., č.p. 194, 679 06 Rudice, Česká republika, týmto vyhlasuje, že nebude pri plnení 
dodávok využívať subdodávateľov. 
 
V Bratislave dňa ...........................                            V ......................... dňa .........................  
 
   
_____________________________               _______________________ 
      Ing. Ondrej VARAČKA               Ing. Pavel Ševčík 
generálny tajomník služobného úradu                            jednatel 
         MV SR                             
 
 


