
KÚPNA ZMLUVA 
uzavretá podľa § 409 a nasl. slovenského Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

v platnom znení 
(ďalej len „Zmluva") 

Zmluvné strany: 

Kupujúci: 
Sídlo: 
Štatutárny orgán/štatutár: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Intemetová adresa: 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
Študentská 2, 911 50 Trenčín 
Prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc, rektor univerzity 
31 118 259 
2021376368 
Štátna pokladnica 
7000262766/8180 
www.tnuni.sk 

(ďalej len „Kupujúci") 

Predávajúci: 
sídlo: 
Štatutárny orgán/štatutár: 
IČO: 
DIČ: 
Zapísaný 

Zástupca vo veciach techn. 
Kontaktné údaje: 

Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Intemetová adresa: 

Safibra, s.r.o. 
Černokostelecká 1621, 25101 Ŕíčany, Česká Republika 
Ing.Ladislav Šašek, CSc, konatel spoločnosti 
25787012 
CZ25787012 
v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe oddiel C vložka 
č.70191 
Ing.Michal Mazanec 
Telefón:+420 604 212525, Fax:+420 232 601615, email: 
michal@safibra.cz 
ČSOB 
181680745/0300 
www.safibra.cz 

(ďalej len „Predávajúci") 

I. 
Úvodné ustanovenia 

1.1 Táto Zmluva je uzavretá na základe výsledku verejnej súťaže uskutočnenej Kupujúcim 
ako verejným obstarávateľom v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení na obstaranie 
nadlimitnej zákazky Zariadenia pre meranie optických charakteristík skla 
a keramiky. 

1.2 Predmet zákazky bude financovaný z nenávratného finančného príspevku 
poskytnutého verejnému obstarávateľovi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a 
športu Slovenskej republiky zastúpeným Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ (ďalej 
„Poskytovateľ NFP") na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku č. 056/2010/2.1/OPVaV (ďalej „Zmluva o NFP") pre projekt Centrum 
excelentnosti pre keramiku, sklo a silikátové materiály (ďalej „Projekt"). 
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II. 
Predmet zmluvy 

2.1 Predmetom zmluvy je dodávka: Zariadenia pre meranie optických charakteristík 
skla a keramiky, časť A: Vláknový spektrometer pre blízku IČ oblasť, jeho 
doprava do miesta plnenia, inštalácia, uvedenie do prevádzky a predvedenie 
funkčnosti zodpovednej osobe/osobám Kupujúceho Predávajúcim a jeho prevzatie 
a zaplatenie dohodnutej kúpnej ceny Kupujúcim. 

2.2 Predmet plnenia pozostáva z dodania nasledovných zariadení: 
a) Vláknový spektrometer pre blízku IČ oblasť 

2.3 Súčasťou predmetu plnenia je aj inštalácia zariadení, ich uvedenie do prevádzky 
a základné predvedenie funkčnosti, ako aj základné zaškolenie pracovníkov 
kupujúceho na nainštalovaných zariadeniach. Predávajúci s predmetom plnenia 
odovzdá kupujúcemu aj dokumentáciu potrebnú na jeho prevádzku a údržbu. 

2.4 V prípade ak bude na riadne užívanie predmetu plnenia nevyhnutné akékoľvek právo 
priemyselného alebo duševného vlastníctva Predávajúceho alebo tretej osoby, 
Predávajúci zabezpečí, že Kupujúci nadobudnutím vlastníctva k predmetu plnenia 
získa aj všetky licencie na takéto práva a odplata za používanie týchto práv bude 
zahrnutá v cene predmetu plnenia. 

(ďalej len „predmet plnenia"), 

III. 
Dodacie podmienky 

3.1 Predmet plnenia bude dodaný Predávajúcim Kupujúcemu najneskôr do 3 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy. Presný termín dodávky oznámi Predávajúci 
Kupujúcemu minimálne 5 pracovných dní vopred. 

3.2 Miesto plnenia predmetu zákazky je Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, 
Študentská 2, 911 50 Trenčín, Slovenská republika. 

3.3 Odovzdanie a prevzatie predmetu plnenia potvrdia Predávajúci a Kupujúci písomným 
protokolom. 

IV. 
Cena, platobné podmienky 

4.1 Kupujúci zaplatí predávajúcemu za riadne dodaný predmet plnenia kúpnu cenu (ďalej 
„kúpna cena"), ktorá bude presne zodpovedať obsahu víťaznej ponuky. Kúpna cena 
predmetu plnenia je stanovená v súlade zo zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. 
o cenách, v platnom znení. 

4.2 Dohodnutá kúpna cena predmetu plnenia je 16.000,00 EUR bez DPH (slovom 
šestnásťtisíc eur). Predávajúci nie je registrovaným platcom DPH v Slovenskej 
republike 

4.3 Kúpna cena obsahuje okrem ceny predmetu plnenia aj jeho dopravu na miesto 
plnenia, montáž, inštaláciu, uvedenie do prevádzky a predvedenie jeho funkčnosti 
zodpovednej osobe/ osobám Kupujúceho. 
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4.4 Kupujúci neposkytuje za predmet plnenia zálohu ani nijaké preddavky z kúpnej ceny 

4.5 Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká riadnym dodaním celého predmetu plnenia. 
Podkladom k vystaveniu a úhrade faktúry budú dodacie listy a preberací protokol 
o odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia podpísané zástupcami oboch zmluvných 
strán. Predávajúci zašle kupujúcemu faktúru minimálne v štyroch vyhotoveniach 
najneskôr do 10 dní odo dňa prevzatia predmetu plnenia kupujúcim. 

4.6 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), 
• 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, 
• dátum dodania predmetu plnenia, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od 

dátumu vyhotovenia faktúry, 
• dátum vyhotovenia faktúry, 
• množstvo a druh dodaného tovaru, 
• 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 ŠF (Centrum excelentnosti pre keramiku, sklo a silikátové materiály) a 

kód ITMS Projektu (26220120056), 
• kód klasifikácie produkcie (CPV): pre Časť A: 38433000-9 Spektrometre 

4.7 Riadne vystavená a doručená faktúra bude uhradená do 5 dní od uvoľnenia 
finančných prostriedkov poskytovateľom NFP, najneskôr však 90 dní od jej doručenia 
Kupujúcemu. Úhrada bude vykonaná bezhotovostným prevodom na účet 
Predávajúceho 

V. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

5.1 Predávajúci je povinný dodať predmet plnenia Kupujúcemu v dohodnutom vyhotovení, 
kvalite a termíne, v bezchybnom stave, vykonať jeho inštaláciu, uvedenie do 
prevádzky a predviesť jeho funkčnosť Kupujúcemu. 

5.2 Kupujúci je povinný prevziať Vláknový spektrometer pre blízku IČ oblasť 
v dohodnutom termíne s výnimkou prípadu podľa bodu 8.5 Zmluvy a riadne a včas 
zaplatiť kúpnu cenu. 
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VI. 
Sankcie 

6.1 Pre prípad nedodržania povinností podľa tejto Zmluvy dohodli Zmluvné strany 
nasledovné sankcie: 

6.1.1 Za omeškanie Predávajúceho s riadnym dodaním predmetu plnenia (vrátane jeho 
inštalácie a uvedenia do prevádzky) má Kupujúci nárok na sankciu vo výške 0,05 % 
z kúpnej ceny za každý deň omeškania. Omeškanie s riadnym dodaním predmetu 
plnenia trvajúce viac ako 60 dní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy 
a oprávňuje Kupujúceho na odstúpenie od Zmluvy. 

6.1.2 Za omeškanie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny má predávajúci nárok na 
zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň 
omeškania. 

VII. 
Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody na veci 

7.1 Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu plnenia až zaplatením kúpnej ceny. 

7.2 Nebezpečenstvo škody na predmet plnenia prechádza na Kupujúceho momentom 
prevzatia Vláknového spektrometra pre blízku IČ oblasť. 

VIII. 
Zodpovednosť za vady a záruka 

8.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu predmet plnenia bez vád, v prevedení 
podľa špecifikácie uvedenej v ponuke. 

8.2 Záručná doba je 36 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia predmetu plnenia, teda 
dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia podľa bodu 3.3 
Zmluvy. 

8.3 Ak sa v priebehu záručnej doby prejaví akákoľvek vada, je Predávajúci povinný 
nastúpiť na jej odstránenie najneskôr do 5 pracovných dní od jej nahlásenia 
Kupujúcim. Potreba vykonania servisného zásahu bude nahlasovaná servisnému 
stredisku Predávajúceho telefonicky na číslo : +420 323 601615 alebo + 420 604 
212525 alebo e-mailom na adresu michal(a>safibra.cz alebo safibra@safibra.cz . 
Prijatie e-mailovej správy Predávajúci bezodkladne potvrdí. 

8.4 Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené neodbornou prevádzkou, 
obsluhou a údržbou, na ktoré upozornil pri predvedení funkčnosti prístroja 
zodpovednej osobe Kupujúceho a za vady spôsobené používaním v rozpore 
s návodom na použitie. 

8.5 Zjavné vady predmetu plnenia je Kupujúci povinný reklamovať pri jeho preberaní. 
Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zjavne poškodeného alebo nekompletného 
predmetu plnenia. Dôvody odmietnutia musia byť uvedené v zápise o neprevzatí. Na 
neskoršiu reklamáciu zjavných vád zo strany Kupujúceho sa neprihliada. 

8.6 Predávajúci garantuje Kupujúcemu dodávku náhradných dielov na predmet plnenia po 
dobu minimálne 10 rokov od jeho uvedenia do prevádzky. Obidve strany vyhlasujú, že 
náklady na dodávku náhradných dielov budú po uplynutí záručnej doby uvedenej v 
bode 8.2 hradené Kupujúcim. 
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IX. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

9.1 Z dôvodu, že predmet plnenia bude financovaný z prostriedkov poskytnutých 
Kupujúcemu na základe Zmluvy o NFP, bude Predávajúci povinný strpieť výkon 
kontroly/auditu/overovania súvisiacich s dodávkou predmetu plnenia kedykoľvek 
počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP a to oprávnenými osobami v zmysle článku 
12 všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o NFP a poskytnúť týmto osobám 
všetku potrebnú súčinnosť. Za osoby oprávnené sa považujú: 

9.1.1 Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby. 
9.1.2 Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán 

a nimi poverené osoby. 
9.1.3 Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby. 
9.1.4 Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov. 
9.1.5 Osoby prizvané orgánmi podľa bodov 9.1.1 až 9.1.4 v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a Európskeho spoločenstva. 

9.2 Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov, obojstranne 
odsúhlasených oboma Zmluvnými stranami. 

9.3 Zmluva s Prílohou je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých po podpísaní 
dostane Kupujúci štyri a Predávajúci dve vyhotovenia. 

9.4 Zmluva nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia podľa platných 
právnych predpisov Slovenskej republiky 

9.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so Zmluvou oboznámili, s jej obsahom súhlasia, na 
znak čoho pripájajú podpisy svojich oprávnených zástupcov. 

9.6 Práva a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia právom Slovenskej republiky. 

V Ríčanech dňa: 26.3.2011 V Trenčíne dňa: '2 8- M Á J 2fl12 

i 

Trenčianska univerzita 
Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Študentská 2 
911 50 Trenčín Q 

Predávajúci 
Ing.Ladislav Šašek, CSc. 

konatel 
Safibra, s.r.o. 

SAFIBRA. s.r.o. 

Kupujúci 
Prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc 

rektor univerzity 
Trenčianska univerzita 

Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
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