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Kúpna zmluva  
uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  

v znení neskorších predpisov 

medzi zmluvnými stranami: 
 

 

1. Kupujúci : Univerzita Komenského v Bratislave 

       Sídlo:  Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava 

       IČO:                     00397865 
 

 Súčasť:  Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta 

 Sídlo:  Špitálska 24, 813 72 Bratislava 

 IČO:  00397865  

       DIČ:  2020845332  

 IČ DPH:  SK2020845332     

Zastúpená: prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., dekan  

Kontaktná osoba: prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD., 02/57290452, 

peter.turcani@sm.unb.sk 

 (ďalej len „Kupujúci“) 

 

 

2. Predávajúci: ProScience Tech s.r.o. 

Sídlo:  Dobšinského 20, 811 05 Bratislava 

IČO:  45868212 

DIČ:  2023111706 

IČ DPH  SK2023111706 

Zapísaná:  Obch. reg. OS BA I, Oddiel: Sro, Vložka č. 67749/B 

Zastúpená:  Mgr. Adam Andráško, konateľ 

Bank. spojenie:   Tatra banka a.s. 

IBAN:  SK7811000000002923909676 

  

    (ďalej len „Predávajúci“) 

  

 
 

Úvodné ustanovenia 

 

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu v nadväznosti na § 1 ods. 12 písm. z) zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

 
 

Článok I. 

Predmet Zmluvy 
 

1.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu 

„Centrifúga Eppendorf 5810 R“  (ďalej len „Tovar“) a záväzok Kupujúceho Tovar 

prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu uvedenú v čl. III tejto Zmluvy. 

1.2 Technická špecifikácia Tovaru je uvedená v Cenovej ponuke č. CP-20190177 ktorá 

tvorí prílohu tejto Zmluvy. 

1.3 Spolu s dodaním tovaru zabezpečí Predávajúci inštaláciu Tovaru u Kupujúceho, 

uvedenie Tovaru do prevádzky, skúšku funkčnosti a tiež zaškolenie zamestnancov 

Kupujúceho s prácou s Tovarom. 
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1.4 Tovar dodaný Predávajúcim bude nový, nepoužívaný nerepasovaný a bez 

poškodenia.  

1.5 Tovar dodaný Predávajúcim bude spĺňať všetky technické a bezpečnostné normy 

platné v EÚ, ktoré sa na tovar vzťahujú. 

 

 

 

Článok II. 

Termín a miesto dodania Tovaru 
 

2.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať Tovar Kupujúcemu v lehote do 2 týždňov odo dňa 

nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.  

2.2 Predávajúci sa zaväzuje oznámiť Kupujúcemu presný deň dodania Tovaru najneskôr 

v lehote 2 dni pred jeho dodaním.  

2.3 Za deň splnenia dodávky je považovaný deň protokolárneho odovzdania Tovaru. 

2.4 O odovzdaní a prevzatí Tovaru bude spísaný písomný preberací protokol, ktorý bude 

podpísaný zástupcami oboch Zmluvných strán.  

2.5 Miestom dodania Tovaru bude: 

I. neurologická klinika LF UK, Mickiewiczova 13,  Bratislava 
 

2.6 Spolu s Tovarom je Predávajúci povinný odovzdať Kupujúcemu aj všetky doklady 

vzťahujúce sa na Tovar. 

 

 

 

Článok III. 

Cena a platobné podmienky 
 

3.1 Zmluvné strany sa v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o cenách 

v znení neskorších predpisov dohodli na nasledovnej cene za Tovar:  
 

Celková cena bez DPH............................... 11 240,00 EUR 

DPH 20%...................................................... 2 248,00 EUR 

Celková cena s DPH.................................... 13 488,00 EUR 

      (Celková cena slovom: trinásťtisíc štyristoosemdesiaťosem EUR) 
 

3.2 Cena za Tovar podľa ods. 3.1 tohto článku zmluvy je cenou konečnou a sú v nej 

zahrnuté všetky náklady Predávajúceho spojené s dopravou a dodaním Tovaru 

kupujúcemu, inštaláciou a zaškolením personálu Kupujúceho. 

3.3 Cena za Tovar bude Predávajúcemu zaplatená bezhotovostným prevodom na 

bankový účet Predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy na základe faktúry 

vystavenej Predávajúcim po dodaní Tovaru Kupujúcemu.  

3.4 Splatnosť faktúry je 14 dní od jej doručenia Kupujúcemu. 

3.5 Faktúra vystavená Predávajúcim musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu 

v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky a jej prílohou bude 

Preberací protokol potvrdený oboma zmluvnými stranami. V prípade ak faktúra 

nebude mať náležitosti podľa predchádzajúcej vety, je Kupujúci oprávnený vrátiť ju 

Predávajúcemu na doplnenie a v tomto prípade začne plynúť nová lehota splatnosti 

odo dňa doručenia novej faktúry Kupujúcemu. 
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Článok IV. 

Záručné podmienky, záručný a pozáručný servis 
 

4.1 Záručná doba na Tovar je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa dodania Tovaru 

Kupujúcemu. Počas záručnej doby má Kupujúci nárok na bezplatné odstránenie vád 

Tovaru a kupujúci povinnosť vady odstrániť na svoje náklady. 

4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné vady Tovaru sa môžu oznamovať 

telefonicky, pričom následne musí byť vada oznámená zo strany Kupujúceho aj 

písomne a takéto oznámenie preukázateľne doručené Predávajúcemu. Predávajúci je 

povinný na reklamáciu reagovať do 3 dní od oznámenia vady a dohodnúť 

s Kupujúcim spôsob a čas odstránenia vád. Predávajúci je povinný odstrániť vady 

Tovaru za ktoré zodpovedá bez zbytočného odkladu. 

4.3 Po doručení Oznámenia je Predávajúci oprávnený posúdiť, či ide o odstrániteľnú 

alebo neodstrániteľnú vadu. V prípade, ak ide o odstrániteľnú vadu, Predávajúci sa 

zaväzuje odstrániť vady, a to formou ktorú bude Predávajúci považovať za 

primeranú. V prípade, že ide o neodstrániteľnú vadu má Kupujúci nárok na výmenu 

Tovaru, alebo časti tovaru.  

4.4 V prípade sporu o existencii vady, o spôsobe jej odstránenia alebo v prípade 

akýchkoľvek iných pochybností v rámci zodpovednosti za vady, sa Zmluvné strany 

zaväzujú vzájomnou dohodou určiť nezávislého odborníka z príslušného odboru, 

ktorý danú vec posúdi. Stanovisko ustanoveného odborníka bude pre Zmluvné strany 

záväzné. V prípade, ak sa Zmluvné strany nedohodnú na určení nezávislého 

odborníka podľa predchádzajúcej vety, o ich spore rozhodne príslušný súd. 

 

 

 

Článok V. 

Sankcie 
 

5.1 V prípade omeškania Predávajúceho s plnením termínu odovzdania Tovaru 

uvedenom v článku II. Zmluvy vzniká Kupujúcemu nárok na zaplatenie zmluvnej 

pokuty vo výške 0,05% z Ceny Tovaru za každý aj začatý deň omeškania. 

5.2  V prípade omeškania Kupujúceho s úhradou faktúry vzniká Predávajúcemu nárok na 

úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý aj začatý deň 

omeškania.   

 

 

 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 
 

6.1 Zmluva je platná dňom jej podpisu obidvomi Zmluvnými stranami a účinná dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. 

Predávajúci týmto prehlasuje, že súhlasí so zverejnením tejto Zmluvy v celom 

rozsahu v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. 

6.2 Meniť  a dopĺňať Zmluvu je možné len formou očíslovaných, písomných dodatkov, 

podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán. 

6.3 Právne vzťahy zmluvných strán výslovne neupravené touto Zmluvou sa riadia 

ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov. 








