KÚPNA ZMLUVA
na dodávku tonerov, atramentových náplní a farbiacich pások do tlačiarní
uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
Čl. I
ZMLUVNÉ STRANY
Predávajúci:
Obchodné meno:
Z+M servis, spol. s r.o.
Adresa sídla:
Horelica 489
Štatutárny orgán:
p. David Ševčík‐ konateľ
Bankové spojenie:
Československá obchodná banka, a.s.
Č. účtu:
4006349017/7500
IČO:
44 195 591
DIČ:
2022615969
IČ DPH:
SK2022615969
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 20675/L.
(ďalej len „predávajúci“)
Kupujúci:
Sídlo organizácie:
Štatutárny orgán:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
(ďalej len „kupujúci“)

Štátny pedagogický ústav
Pluhová 8
830 00 Bratislava
doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD., riaditeľ
Štátna pokladnica
700006410/8180
30807506
2020884217

Čl. II
PREDMET ZMLUVY

2.1

Touto
zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu hnuteľné veci (tovar)
určené čo do množstva a druhu a previesť na neho vlastnícke právo k týmto veciam a
kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu. Tovarom sa na účely tejto zmluvy majú na mysli
originálne tonery a kazety do tlačiarní, kopírovacích strojov a faxov (ďalej spolu len ako
„tovar“), ktoré prevádzkuje kupujúci.

2.2

Zoznam tovaru, špecifikácia, požadované množstvo a cena sú uvedené v prílohe č. 1 k tejto
zmluve.

2.3

Plnenie predmetu zmluvy sa bude realizovať na základe písomných objednávok vystavených
kupujúcim na základe tejto zmluvy.

2.4

V jednotlivých objednávkach bude uvedená špecifikácia tovaru (napr. typ tlačiarne, faxového
zariadenia, farba požadovanej náplne, obchodné označenie tonera alebo atramentovej náplne
a pod.), požadované množstvo, cena a miesto plnenia. Kupujúci tiež v každej objednávke
uvedie kontaktné údaje zodpovedného zástupcu určeného na kontakt s predávajúcim.
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2.5

Kupujúci sa zaväzuje za riadne a včas dodaný tovar zaplatiť kúpnu cenu tovaru uvedenú
v prílohe č. 1 zmluvy, a to za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
Čl. III
TERMÍN A MIESTO PLNENIA

3.1

Miestom plnenia je sídlo kupujúceho uvedené v záhlaví tejto zmluvy.

3.2

Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar do miesta plnenia, a to najneskôr do 14 dní odo dňa
doručenia objednávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Spolu s dodaním tovaru
odovzdá kupujúcemu doklady potrebné na prevzatie a užívanie dodaného tovaru kupujúcim.

3.3

Predávajúci sa zaväzuje oznámiť kupujúcemu dátum dodania tovaru do miesta plnenia
najneskôr 1 pracovný deň pred jeho doručením.

3.4

Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar, ktorý bol dodaný riadne a včas, t.j. tovar ktorý
bude v súlade s príslušnými požiadavkami kupujúceho uvedenými v objednávke dodaný včas
a v kvalite a vyhotovení určenými objednávke alebo v tejto zmluve. Ak sa tak nestane,
kupujúci si vyhradzuje právo takýto tovar neprevziať a nezaplatiť kúpnu cenu a predávajúci
s tým výslovne súhlasí.
Čl. IV
KÚPNA CENA

4.1

Cena tovaru je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej
republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa tento zákon vykonáva s možnosťou jej úpravy len v
prípade:
4.1.1 zmien vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov,
4.1.2 ak bude znížená.

4.2

Jednotkové ceny za tovar tvoriaci predmet kúpy podľa tejto zmluvy sú uvedené v prílohe č. 1
k tejto zmluve.

4.3

V cenách tovaru uvedených v prílohe č. 1 k tejto zmluve sú zahrnuté všetky náklady
predávajúceho spojené s plnením záväzkov podľa tejto zmluvy, t. j. dodávka, doprava
a vykládka tovaru v mieste plnenia.

4.4

K dohodnutej cene sa bude účtovať DPH podľa všeobecne záväzných právnych predpisov
platných v čase zdaniteľného plnenia. Na zmenu sadzby výšky DPH sa nevyžaduje úprava
formou dodatku k zmluve.

4.5

Predávajúci je povinný vopred informovať kupujúceho o realizovaných akciách a
mimoriadnych zľavách na tovar, ktorý je predmetom dodania podľa tejto kúpnej zmluvy.
Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar prednostne za akciové ceny a poskytnúť
mu mimoriadne zľavy a iné zľavy.
Čl. V
PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1

Úhrada kúpnej ceny podľa čl. IV bude realizovaná formu bezhotovostného platobného styku
bez zálohovej platby na základe faktúry vystavenej predávajúcim so všetkými náležitosťami
daňového a účtovného dokladu podľa práva Slovenskej republiky.

5.2

Predávajúcemu vznikne právo na vystavenie faktúry dňom riadneho a včasného dodania
tovaru a podpísaním dodacieho listu poverenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodací
list bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť každej faktúry.

5.3

Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia do podateľne kupujúceho.

5.4

V prípade, že faktúra vystavená predávajúcim nebude obsahovať všetky stanovené náležitosti
alebo bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, alebo jej prílohou nebude dodací list
potvrdený oboma zmluvnými stranami kupujúci má právo takúto faktúru vrátiť
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predávajúcemu na jej doplnenie, resp. opravu bez jej úhrady a predávajúci je povinný podľa
charakteru nedostatku vystaviť novú, opravenú, resp. doplnenú faktúru s novou lehotou
splatnosti. Počas zabezpečovania opravy resp. doplnenia faktúry nie je kupujúci v omeškaní
so zaplatením fakturovanej sumy.
Čl. VI
ZÁRUČNÉ PODMIENKY A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
6.1

Predávajúci sa zaväzuje, že tovar v čase odovzdania kupujúcemu má a počas stanovenej
záručnej doby bude mať vlastnosti stanovené technickými parametrami.

6.2

Záručná lehota na dodaný tovar je 24 mesiacov odo dňa jeho prevzatia na základe dodacieho
listu.

6.3

Pri zodpovednosti za vady sa účastníci dohody budú riadiť ustanoveniami § 422 a nasl.
Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady tovaru.

6.4

Vlastnícke právo k predmetu dodávky prechádza na kupujúceho dňom riadneho splnenia
záväzku, t. j. dňom riadneho a včasného dodania tovaru a podpísania dodacieho listu o
odovzdaní a prevzatí predmetu dodávky poverenými zástupcami oboch zmluvných strán.
Čl. VII
ZMLUVNÉ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

7.1

V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru vrátane poskytnutia súvisiacich
služieb, je kupujúci oprávnený uplatniť si nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,01
% z celkovej ceny tovaru, s ktorým je predávajúci v omeškaní, za každý deň omeškania, ak sa
zmluvné strany nedohodnú inak.

7.2

V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry v dohodnutej lehote, predávajúci je
oprávnený uplatniť si nárok na úrok z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za každý deň
omeškania, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

7.8

V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich zo zmluvy budú zmluvné strany
postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho
zákonníka.

7.9 V súlade s § 364 Obchodného zákonníka sa zmluvné strany dohodli na započítaní vzájomných
pohľadávok vyplývajúcich z tejto zmluvy. Kupujúci je oprávnený započítať zmluvné pokuty
podľa tohto článku proti kúpnej cene alebo jej časti.
Čl. VIII
SKONČENIE ZMLUVY
8.1

Kúpna zmluva môže skončiť:
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4

uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená,
písomnou dohodou zmluvných strán,
výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu,
odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán,

8.2

V prípade skončenia platnosti zmluvy podľa bodu 8.1.3 tohto článku, sa zmluvné strany
dohodli na trojmesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.

8.3

Predávajúci nepostúpi bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho ani inak
neprevedie práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy v celku ani v jej časti inému
subjektu a nepostúpi časť alebo celkovú výšku svojich pohľadávok na tretiu osobu. Kupujúci
je oprávnený túto zmluvu vypovedať v jednomesačnej výpovednej lehote v prípade, ak
predávajúci poruší toto ustanovenie.

8.4

Predávajúci je povinný vopred informovať kupujúceho o každej zmene vlastníctva
spoločnosti alebo jej časti. Kupujúci si vyhradzuje právo zmluvu vypovedať v jednomesačnej
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výpovednej lehote, ak dôjde k prechodu vlastníctva spoločnosti alebo jej časti z
predávajúceho na iný právny subjekt.
8.5 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy:
8.5.1 V prípade podstatného porušenia tejto zmluvy predávajúcim, ktorým je:
8.5.1.1 dodanie tovaru, ktorý nebude spĺňať požadovanú kvalitu alebo
podmienky špecifikované v prílohe č. 1 k tejto zmluve;
8.5.1.2 omeškanie s dodávkou tovaru (o viac ako 30 dní) ,
8.6

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy v prípade, ak kupujúci bude v
omeškaní s platením faktúry o viac ako 30 dní po lehote splatnosti; skončeniu zmluvy
musí predchádzať upozornenie na neplnenie platobných povinností kupujúceho a na
možnosť ukončenia tejto zmluvy odstúpením.

8.7

Odstúpenie od zmluvy bude účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od
zmluvy druhej zmluvnej strane.

8.8

Úplná alebo čiastočná zodpovednosť zmluvnej strany je vylúčená v prípadoch zásahu vyššej
moci.

8.9

Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzavretí zmluvy ako výsledok
nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto
okolnosť bude predávajúcemu alebo kupujúcemu brániť
v plnení zmluvných povinností,
bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov
podľa zmluvy zmluvnými stranami
primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.

8.10 Odstúpenie od kúpnej zmluvy sa nedotýka nárokov zmluvných strán na náhradu škody ani
nárokov na zaplatenie zmluvnej pokuty yplývajúcich z tejto kúpnej zmluvy.
8.11 Skončením zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy s
výnimkou ustanovení, ktoré sa týkajú nároku na náhradu škody vzniknutej porušením tejto
zmluvy, nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa ustanovení tejto zmluvy a ďalej
ustanovení tejto zmluvy, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy,
napr. dôvernosť informácií a mlčanlivosť.
Čl. IX
DÓVERNOSŤ INFORMÁCIÍ A MLČANLIVOSŤ
9.1

Zmluvné strany, ako aj ich sudodávatelia, sú povinné zachovávať v tajnosti všetky dôverné
informácie, ktoré sú uvedené v tejto zmluve a v jej prílohách a/alebo ktoré budú uvedené v jej
dodatkoch a prílohách a/alebo ktoré im boli poskytnuté, alebo ktoré inak získali v súvislosti so
zmluvou alebo s ktorými sa oboznámili počas plnenia zmluvy, resp. ktoré súvisia s predmetom
plnenia, s údajmi ktoré podliehajú ochrane podľa zákona o ochrane osobných údajov, s údajmi z
informačného systému kupujúceho a predzmluvnými rokovaniami s ňou súvisiacimi, s
výnimkou ak:
9.1.1

je poskytnutie informácie od dotknutej zmluvnej strany uložené na základe
všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe povinnosti uloženej
postupom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. zákon č. 211/2000
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov;

9.1.2

je informácia verejne dostupná z iného dôvodu ako je porušenie povinnosti
mlčanlivosti dotknutou zmluvnou stranou, informácie, ktoré už sú v deň podpisu
zmluvy verejne známe alebo ktoré je možné už v deň podpisu tejto zmluvy získať
z bežne dostupných informačných prostriedkov;

9.1.3

sa jedná o informácie, ktoré sa stanú po podpise zmluvy verejne známymi alebo
ktoré možno po tomto dni získať z bežne dostupných informačných prostriedkov;

9.1.4

je informácia poskytnutá odborným poradcom dotknutej zmluvnej strany (vrátane
právnych, účtovných, daňových a iných poradcov), ktorí sú buď viazaní všeobecnou
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profesionálnou povinnosťou mlčanlivosti alebo, ak sa voči dotknutej zmluvnej strane
zaviazali povinnosťou mlčanlivosti;

9.2

9.1.5

je to potrebné pre účely akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského, správneho alebo
iného konania, ktorého je dotknutá zmluvná strana účastníkom;

9.1.6

je informácia poskytnutá so súhlasom druhej zmluvnej strany.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného
súhlasu druhej zmluvnej strany nepoužijú pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnú tretím
osobám a ani neumožnia prístup tretích osôb k dôverným informáciám. Za tretie osoby sa
nepokladajú členovia orgánov zmluvných strán, audítori alebo právni poradcovia zmluvných
strán, ktorí sú ohľadne im sprístupnených informácií viazaní povinnosťou mlčanlivosti na
základe všeobecne záväzných právnych predpisov.
Čl. X
OSOBITNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluvné strany sa zaväzujú ihneď písomne oznámiť druhej zmluvnej strane závažné
skutočnosti súvisiace s plnením predmetu zmluvy, ktoré nastali po podpise zmluvy.
10.2 Predávajúci je povinný bezodkladne písomne oznámiť kupujúcemu začatie akéhokoľvek
súdneho, rozhodcovského, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného alebo obdobného
konania, ktoré sa začalo proti nemu alebo ktoré sám inicioval v súvislosti s predmetom tejto
zmluvy. Ďalej je povinný bezodkladne oznámiť kupujúcemu, ak niektorý z jeho veriteľov
podal proti nemu návrh na vyhlásenie konkurzu a návrh na povolenie reštrukturalizácie
alebo vstup do likvidácie a jej ukončenie.
10.6 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením tejto zmluvy,
budú riešiť predovšetkým dohodou. Prípadné spory, o ktorých sastrany nedohodli, budú
postúpené na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu.
Čl. XI
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
11.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej
účinnosti.
11.2 Predávajúci potvrdzuje, že je mu známa skutočnosť, že táto zmluva je povinne zverejňovanou
zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
11.3 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť v deň nasledujúci po dni jej
zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, s poukazom na ustanovenie bodu 8 tohto článku a v
spojení s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka.
11.4 Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba formou písomných dodatkov, ktoré budú
neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
11.5 Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka
a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
11.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva dostane kupujúci a dva
predávajúci.
11.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne, vážne, žiadna zo zmluvných
strán nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si riadne
prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s touto zmluvou ju podpisujú.
11.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1 – Zoznam, špecifikácia, požadované množstvo a cena predmetu
zmluvy
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v Bratislave , dňa 15.11.2012

Dodávateľ:
Z+M servis, spol.s.r.o.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
p. David Ševčík
konateľ spoločnosti

Objednávateľ:
Štátny pedagogický ústav
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD.
riaditeľ
Štátneho pedagogického ústavu
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Príloha č. 1 – Zoznam a cena predmetu Zmluvy
85/A M1212nf CE285A ‐ 29,90,‐ EUR bez DPH/ks
49/A HP 1320 Q 5949A ‐ 33,10,‐ EUR bez DPH/ks
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