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KÚPNA ZMLUVA č. SAŽP CEI/2013/48 
uzavretá podľa ust. § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  

v znení neskorších predpisov 
 

medzi  
Kupujúcim:       

 
Názov:   Slovenská agentúra životného prostredia  
Sídlo:   Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica 
IČO:    00626031 
DIČ.:   2021125821 
IČ DPH:  SK2021125821 
Bankové spojenie:   
Číslo účtu:   
Zastúpený:   Ing. Martin Vavřinek, generálny riaditeľ 
Osoba oprávnená rokovať o veciach technických: Ing. Martin Koška,  
                                                                        
 
                                                                a 
Predávajúcim:    
 
Obchodné meno:  AutoCont SK a.s. 
Sídlo:    Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 
IČO:   36 396 222 
Zápis:    obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa,  

vložka číslo 4953/B 
DIČ:   2020105428 
IČ DPH:  SK2020105428 
Zastúpený:  Ing. Milan Futák, podpredseda predstavenstva 
Osoba oprávnená rokovať o veciach zmluvných: Alena Slaná,  
                                                                               

 
 

Preambula 
 
 
Táto kúpna zmluva je uzatvorená na základe výsledkov verejného obstarávania, na základe ktorých 
predávajúci ako uchádzač uspel vo verejnom obstarávaní vyhlásenom verejným obstarávateľom ako 
kupujúcim pod názvom: „Nákup servera pre GIS a WEB aplikácie pre použitie ako druhý nód  
do klastra pre GIS a WEB aplikácie pre failover a load balancing“. 

 
Článok I.  

Predmet zmluvy 
 

1. Predmetom tejto zmluvy je kúpa tovaru kupujúcim presne špecifikovaného v prílohe č 1 tejto 
zmluvy – ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
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2. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu a previesť naňho vlastnícke právo k dodanému 
tovaru a kupujúci sa zaväzuje zaň zaplatiť kúpnu cenu. 

 
 

Článok II.  
Cena tovaru a platobné podmienky 

 
1. Kúpnu cenu si zmluvné strany dohodli vo výške 6.082,00 € bez DPH, ku ktorej bude pripočítaná 

DPH vo výške 20 %. Výška DPH 1.216,40 €.  Cena tovaru s DPH je 7.298,40 € ( slovom 
sedemtisícdvestodeväťdesiatosem euro a štyridsať centov). 

2. Kúpna cena nemôže byť počas trvania tohto zmluvného vzťahu zvýšená.  
3. Kúpna cena zahŕňa aj cenu dopravy tovaru predávajúcim kupujúcemu do miesta dodania 

uvedeného v článku III. ods. 1 tejto zmluvy.  
4. Kúpnu cenu uhradí kupujúci predávajúcemu na základe faktúry vystavenej predávajúcim, ktorú 

predávajúci vystaví po dodaní tovaru, a to prevodom na účet predávajúceho uvedený v záhlaví 
tejto zmluvy. 

5. Doba splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.  
6. Faktúru je predávajúci povinný vyhotoviť a dodať kupujúcemu v troch origináloch. 
7. Faktúru je predávajúci oprávnený dodať kupujúcemu až po podpísaní preberacieho 

protokolu bez výhrad, tak ako je uvedené v článku IV. zmluvy.  
8. Faktúra bude obsahovať tieto náležitosti: 

• označenie zmluvných strán, obchodné meno, adresu, sídlo, IČO, DIČ, 

• názov a číslo zmluvy, 

• označenie predmetu zákazky, 

• číslo faktúry,  

• deň vystavenia a deň splatnosti faktúry,  

• u faktúr s uplatnením DPH hodnotu DPH v % a v €, 

• fakturovanú sumu v €, 

• označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, 

• pečiatku a podpis zodpovedného zástupcu predávajúceho, 

• rozpis fakturovaných čiastok, 

• označenie peňažného ústavu a číslo účtu na ktorý sa má platiť, konštantný a variabilný 
symbol. 
 

9. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, kupujúci je 
oprávnený vrátiť ju predávajúcemu na doplnenie. V takomto prípade sa zastaví plynutie lehoty 
splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opraveného platobného dokladu. 
  

10. Započítanie pohľadávok medzi stranami, vrátane tretích strán, je možné len po predchádzajúcom 
písomnom odsúhlasení jeho spôsobu obidvoma zmluvnými stranami.  

 
 

Článok III.  
Miesto a termín plnenia 

 
1. Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu na adresu: 

Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90 



   

3 

 
2. Tovar je predávajúci povinný dodať kupujúcemu do 2 týždňov odo dňa podpisu tejto zmluvy. 
3. Tovar musí byť prevzatý zo strany kupujúceho len osobou oprávnenou rokovať o veciach 

technických. 
 

Článok IV.  
Spôsob plnenia 

 
1. Tovar je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu v mieste dodania dohodnutého v článku III. 

ods. 1 tejto zmluvy spolu s dodacím listom.  
2. Kupujúci požaduje od predávajúceho oznámiť termín dodania predmetu zákazky na miesto 

dodania  tri dni vopred. 
3. Kupujúci prevzatie tovaru potvrdí v dodacom liste, v ktorom budú uvedené aj typy a výrobné 

čísla jednotlivých položiek predmetu zmluvy.   
4. Kupujúci si vyhradzuje právo tovar prebrať a následne uskutočniť kontrolu plnenia predmetu 

zmluvy, najneskôr do dvoch pracovných dní od prevzatia tovaru.  
5. Kupujúci, po kontrole tovaru poverenými osobami, v dodacom liste uvedie všetky vady, 

prípadne nesúlad s podrobným opisom predmetu zmluvy, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tejto 
zmluvy, ktoré má tovar v čase jeho dodania. 

6. Predávajúci je povinný odstrániť všetky vady, prípadne nesúlad s podrobným opisom predmetu 
zmluvy, ktoré budú uvedené v dodacom liste, najneskôr do  päť pracovných dní od doručenia 
opraveného dodacieho listu predávajúcemu. 

7. Predmet zmluvy si kupujúci nainštaluje sám. Odovzdávacie konanie po vykonanej inštalácii 
predmetu zmluvy kupujúcim bude ukončené spísaním preberacieho protokolu, ktorý bude 
obsahovať typy a výrobné čísla komponentov jednotlivých položiek predmetu zmluvy,  
poznatky z odovzdávacieho konania, prípadne zistené chyby dodávky, spôsob a termín ich 
odstránenia. Tovar sa považuje za riadne a včas dodaný podpísaním preberacieho protokolu 
kupujúcim bez výhrad. Od okamihu podpísania preberacieho protokolu začína plynúť záručná 
doba, ktorá bude predĺžená o dobu, pokým nebudú odstránené zistené chyby dodávky.  

8. V prípade, že kupujúci  nebude spokojný s kvalitou a technickými podmienkami dodaného 
tovaru, vyhradzuje si právo tovar vrátiť a za tovar nezaplatiť. 

9. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru. 
10. Prípadné reklamácie vád na tovare sa budú riešiť podľa reklamačného poriadku 

predávajúceho. 
11. Záručná doba na dodaný tovar a všetky jeho komponenty je 36 mesiacov a začne plynúť od 

prvého dňa nasledujúceho po dni, v ktorom došlo k  písomnému prevzatiu tovaru kupujúcim bez 
výhrad.  

12. Kupujúci má právo reklamovať vadný tovar kedykoľvek počas záručnej doby uvedenej v článku 
IV.ods. 11 tejto zmluvy. Reklamácia musí byť písomná. V písomnej reklamácii kupujúci uvedie 
a popíše reklamované vady a určí lehotu na odstránenie reklamovaných vád. Reklamované vady 
je predávajúci povinný odstrániť na vlastné náklady v lehote určenej kupujúcim, pokiaľ sa 
zmluvné strany nedohodnú inak.  

13. Reklamáciu zjavných vád tovaru uplatní kupujúci bezprostredne po ich zistení pri preberaní 
tovaru. V prípade, ak dodaný tovar má pri dodaní zjavné vady, kupujúci je oprávnený takýto 
tovar odmietnuť prevziať. Pre tento prípad sa predávajúci zaväzuje nahradiť vadný tovar za 
bezvadný, a to najneskôr do 10 dní odo dňa odmietnutia prevzatia tovaru kupujúcim. O 
zistených vadách bude spísaný písomný protokol podpísaný obidvomi zmluvnými stranami. 
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14. Predávajúci poskytne na dodaný tovar a všetky jeho  komponenty 36 mesačný bezplatný záručný 
servis. Po riadnom ohlásení prípadnej poruchy budú chybné komponenty vymenené za 
komponenty bez chyby.  

15. Predávajúci vyhlasuje, že je plne oprávnený k predaju a servisu tovaru v zmysle predmetu 
zmluvy. Predávajúci je certifikovaný partner pre predaj, servis a podporu tovaru v zmysle 
predmetu zmluvy.   

16. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v súlade s environmentálnou politikou kupujúceho 
a minimalizovať negatívne vplyvy svojich prevádzkových činností na životné prostredie. 

  
Článok V.  

Prechod vlastníckeho práva 
 
1. Vlastnícke právo k riadne a včas dodanému tovaru prechádza na kupujúceho prevzatím 

dodaného tovaru v zmysle článku IV. tejto zmluvy. 
 

 
Článok VI.  

Sankcie  
 
1. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou splatnej faktúry doručenej predávajúcim v zmysle 

tejto zmluvy, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu úroky z omeškania za každý aj začatý 
deň omeškania s platbou splatnej faktúry v zmysle Nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým 
sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.  

2. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru v lehote dohodnutej v článku III. ods. 2 
tejto zmluvy, je predávajúci povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% 
denne z celkovej ceny tovaru, t.j. ceny tovaru vrátane DPH dohodnutej v článku II. ods. 1 tejto 
zmluvy, a to za každý, aj začatý deň omeškania.  

3. V prípade omeškania predávajúceho s odstránením reklamovaných vád tovaru má kupujúci 
právo voči predávajúcemu na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 15,- EUR denne, a to za 
každý, aj začatý deň omeškania predávajúceho s ich odstránením. 

 
Článok VII. 
Doručovanie 

 
1. Všetky písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi účastníkmi touto zmluvou 

sa doručujú: 
a) poštou, 
b) treťou osobou oprávnenou doručovať zásielky, 
c) osobne. 

2. Písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi účastníkmi touto zmluvou sa 
doručujú doporučene na adresu účastníka uvedenú v tejto zmluve. Každý účastník je povinný 
oznámiť druhému účastníkovi každú zmenu svojho sídla podľa zásad uvedených v tomto článku 
do troch dní odo dňa zmeny sídla. 

3. Ak účastník neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v tejto zmluve, považuje sa písomnosť 
po troch dňoch od jej vrátenia odosielateľovi za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom 
nedozvie. Všetky právne účinky doručovaných písomností nastanú v tomto prípade dňom, 
ktorým sa písomnosť považuje za doručenú. 
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4. Ak účastník neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v tejto zmluve, je odosielateľ povinný 
opakovane doručiť písomnosť na adresu účastníka zapísanú v obchodnom registri alebo inom 
registri. Pri takomto doručení platí v celom rozsahu bod 3. tohto článku. 

 
Článok VIII.  

Osobitné ustanovenia 
  

 
1. Kupujúci vyhlasuje, že je povinný zverejniť obsah tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv,   
       vedenom  Úradom vlády SR.  
2. Predávajúci podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že bol oboznámený s povinnosťou kupujúceho 

zverejniť obsah tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády SR a  s týmto 
zverejnením výslovne súhlasí. 

 
Článok VIII.  

Záverečné ustanovenia 
 
1. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom kupujúci obdrží dve vyhotovenia a predávajúci 

obdrží dve vyhotovenia. Každý rovnopis má platnosť originálu. 
2. Kupujúci sa zaväzuje počas doby trvania záväzkového vzťahu vzniknutého z tejto zmluvy 

oznamovať predávajúcemu všetky nové skutočnosti a zmeny dôležité pre zmluvný vzťah bez 
zbytočného odkladu.  

3. Akékoľvek zmeny alebo dodatky k tejto zmluve je možné robiť len formou písomných 
očíslovaných dodatkov k tejto zmluve. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že 
jej obsah zodpovedá ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôli, ju podpísali. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzkové vzťahy založené touto dohodou, ako aj záväzkové 
vzťahy touto dohodou výslovne neupravené sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi Slovenskej republiky, bez použitia kolíznych noriem. 

6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v CRZ, vedenom Úradom vlády SR. 

 
 
V Banskej Bystrici dňa ________     V ____________ dňa ________ 
 
Za kupujúceho:        Za predávajúceho: 
 
 
                                                                                           
 
Ing. Martin Vavřinek                                                                        Alena Slaná 
generálny riaditeľ  SAŽP                                                                AutoCont SK a.s. 
 
 
Prílohy: 
Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zmluvy 



Príloha č.1 - Špecifikácia predmetu zmluvy

p/n Špecifikácia
Jednotková cena 
bez DPH v €

Požadované 
množstvo

Celková cena bez 
DPH v €

Celková cena s 
DPH v €

642106-421
SERV HP  DL380pGen8 2xE5-2650 4x8 GB  P420i/ 2FBWC 
8SFF DVDRW 2x 750W 2U Rack 3-3-3 4.110,00 1,00 4110,00 4932,00

652605-B21 HP 146GB 6G SAS 15K 2.5in SC ENT HDD 235,00 2,00 470,00 564,00

647899-B21 HP 8GB 1Rx4 PC3-12800R- 11 Kit 120,00 8,00 960,00 1152,00

U9570E HP 3y Nbd CTR ProLiant DL38x HW Support 542,00 1,00 542,00 650,40

6082,00 7298,40

V Banskej Bystrici, dňa..............
Za kupujúceho:

Ing. Martin Vavřinek
generálny riaditeľ SAŽP

V .................., dňa...............
Za predávajúceho:

Alena Slaná
AutoCont SK a.s.


