Príloha č. 2
KÚPNA ZMLUVA
uzatvorená v súlade s ustanoveniami § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

Predávajúci:
sídlo:
štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie:
číslo účtu:
zápis:
(ďalej len „predávajúci“)

Kupujúci:

Rozhlas a televízia Slovenska

sídlo:
štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie:
číslo účtu:
zápis:
(ďalej len „kupujúci“)

Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
Václav Mika, generálny riaditeľ
47 232 480
20 23 169 973
SK 20 23 169 973
Tatra banka, a.s. Bratislava
2923123200/1100
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka č.: 1922/B

uzatvárajú túto zmluvu za týchto podmienok:

Článok I
Predmet zmluvy
1.

2.
3.

Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán v súvislosti s predajom a dodávkou tovaru
v špecifikácii podľa Prílohy tejto zmluvy (ďalej len „tovar“) „Ocenená technická špecifikácia tovaru“, ktorá
tvorí neoddeliteľnú súčasťou tejto zmluvy. Súčasťou dodávky je užívateľská príručka.
Priebežné čiastkové plnenie tejto zmluvy je možné.
Kupujúci sa zaväzuje za tovar dodaný podľa tejto zmluvy zaplatiť kúpnu cenu podľa tejto zmluvy.

Článok II
Kúpna cena a platobné podmienky
1.

2.

Cena tovaru vrátane dopravy, poistenia a školenia podľa čl. V bod 5. tejto zmluvy je stanovená v zmysle
zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou
sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Predávajúci a kupujúci sa dohodli na cene pevnej v celkovej výške :
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Cena v EUR
bez DPH

DPH
v%

Cena spolu

Cena v EUR
s DPH

v EUR

0,00

0,00

slovom :
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

Cena tovaru je vyšpecifikovaná v zmysle INCOTERMS 2000 CIP, tzn. doprava tovaru a poistenie je platené do
miesta sídla kupujúceho, uvedeného v časti Zmluvné strany tejto zmluvy (ďalej len „miesto sídla“)..
Tovar je financovaný z finančných prostriedkov kupujúceho a zo Zmluvy so štátom, Zmluva č. 138/2012/M
o zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania na roky 2013-2017
v zmysle jej dodatku pre rok 2013 – Rekonštrukcia komplexu MD1 a MD2..
Predávajúci vystaví faktúru na kúpnu cenu do 7 pracovných dní po riadnom odovzdaní tovaru kupujúcemu.
Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu do miesta jeho sídla.
Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle platných a účinných právnych predpisov
a zároveň aj jednotlivé položky vrátane ich jednotkových cien. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať
príslušné náležitosti, kupujúci je oprávnený faktúru vrátiť na doplnenie predávajúcemu a lehota splatnosti začne
plynúť až dňom doručenia doplnenej faktúry predávajúcim kupujúcemu.
Za deň zaplatenia kúpnej ceny sa považuje deň pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho uvedený v časti
Zmluvné strany tejto zmluvy.
V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry je predávajúci oprávnený požadovať zákonný úrok
z omeškania z kúpnej ceny . Predávajúci si úrok z omeškania uplatní samostatnou faktúrou so splatnosťou 30
dní.

Článok III
Dodacie podmienky
1.
2.
3.
4.

Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci dodá tovar v lehote do .................. odo dňa nadobudnutia účinnosti
tejto zmluvy.
Miestom dodania tovaru je Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava.
Predávajúci dodá tovar vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade s touto zmluvou.
Tovar sa bude považovať za dodaný okamihom podpísania Odovzdávacieho protokolu (vrátane Dodacieho
listu) oboma zmluvnými stranami. Týmto okamihom prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare
v súlade s § 455 Obchodného zákonníka; toto ustanovenie neobmedzuje práva kupujúceho v súvislosti
s prípadnými vadami tovaru podľa tejto zmluvy a Obchodného zákonníka. V Odovzdávacom protokole zmluvné
strany uvedú prípadné vady dodaného tovaru a lehotu na ich odstránenie.

Článok IV
Záruka
1.

2.

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru. Predávajúci zodpovedá najmä za úplnosť tovaru a jeho plnú
prevádzkovú spôsobilosť. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku v zmysle § 429 Obchodného zákonníka
v dĺžke trvania 5 rokov. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené neodbornou alebo hrubou manipuláciou
zo strany kupujúceho alebo manipuláciou neoprávnenou osobou.
Záručná doba začína plynúť odo dňa podpísaním Odovzdávacieho protokolu podľa čl. III. bod 4. tejto zmluvy.

Článok V
Povinnosti predávajúceho
1.

2.
3.
4.

Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v čase podľa čl. III bod 1. tejto zmluvy, v rozsahu a špecifikácii
podľa Prílohy 1 tejto zmluvy a odovzdať kupujúcemu všetky doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú (napr. záručné
listy a pod.).
Predávajúci sa zaväzuje, že tovar bude odovzdaný bez vád a bez zaťaženia akýmkoľvek právom tretej osoby.
V prípade porušenia niektorej z povinností podľa bodu 1 je predávajúci povinný zaplatiť kupujúcemu zákonnú
pokutu z kúpnej ceny za každé uvedené porušenie.
Predávajúci je povinný počas záručnej lehoty poskytovať kupujúcemu technickú podporu v rozsahu:
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4.1. maximálny prípustný čas na odstránenie vady/poruchy do 5 pracovných dní, od jej nahlásenia.
Spôsob komunikácie: e-mail, telefón v slovenskom jazyku , v českom jazyku.
Kontaktná osoba (kontaktné osoby) :.................................

5.

V prípade povinnosti podľa tohto bodu je predávajúci povinný zaplatiť kupujúcemu
zmluvnú pokutu vo výške 100,- eur za každý deň omeškania.
Predávajúci je povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu na základe faktúry kupujúceho so splatnosťou 30
dní odo dňa jej doručenia.

Článok VI
Povinnosti kupujúceho
1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar, dodaný v súlade s touto zmluvou a zaplatiť kúpnu cenu podľa zmluvy.
2. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru úplným zaplatením kúpnej ceny.
3. V prípade vád alebo porúch tovaru počas trvania záruky je kupujúci povinný bez meškania reklamovať zistenú
vadu a pri tom čo najpresnejšie vadu špecifikovať.
Kupujúci na žiadosť predávajúceho sprístupní všetky dostupné informácie a podklady o reklamovaných vadách
a poskytne súčinnosť potrebnú k rozboru vád a k náprave a vykoná tak takým spôsobom, aby predávajúci mohol
vadu odstrániť.
4. Vady tovaru bude kupujúci nahlasovať servisnému pracovisku predávajúceho v sídle predávajúceho.

Článok VII
Platnosť a účinnosť zmluvy
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

Platnosť zmluvy môže skončiť:
1.1. dohodou
1.2. odstúpením od zmluvy.
Ak niektorá zmluvná strana podstatne poruší zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, druhá zmluvná
strana môže od zmluvy odstúpiť. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa považuje:
2.1 ak predávajúci nedodrží termín dodania tovaru ako celku a tento záväzok nesplní ani v dodatočnej lehote
poskytnutej kupujúcim v dĺžke najmenej 15 dní alebo dodá nekvalitný tovar, ktorý rozsahom svojich vád
spôsobí nemožnosť jeho využitia.
2.2 ak kupujúci ani do 30 dní odo dňa splatnosti faktúry nezaplatí za tovar.
Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak nastanú podmienky podľa § 18 zák. č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení neskorších predpisov.
Právne účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo odstupujúcej strany na zaplatenie zmluvnej pokuty a na náhradu
prípadnej škody, ktorá vznikla porušením zmluvnej povinnosti.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade odstúpenia od zmluvy sa najneskôr do 15 dní odo dňa odstúpenia od
zmluvy dohodnú na vysporiadaní svojich vzájomných pohľadávok a záväzkov, vyplývajúcich z už prípadných
čiastkových plnení.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.

Článok VIII
Záverečné ustanovenia
1.
2.
3.

Vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa riadia hmotným právom Slovenskej republiky.
Zmluva sa môže meniť výlučne formou písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.
Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu neplatné, nevykonateľné alebo
neúčinné, nebude tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných zmluvných ustanovení. V takomto prípade sa obe
zmluvné strany zaväzujú takéto ustanovenie nahradiť ustanovením, ktoré čo najviac zodpovedá ekonomickému
obsahu nahrádzaného ustanovenia.
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4.

5.
6.
7.
8.

Akékoľvek nedorozumenie, spor alebo sporný nárok zo zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa obe
zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne vzájomnou dohodou. Ak sa spor nepodarí vyriešiť vzájomnou
dohodou zmluvných strán, je ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená predložiť spor príslušnému všeobecnému
súdu.
Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha - Ocenená technická špecifikácia tovaru.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden pre kupujúceho a jeden pre predávajúceho.
Zmluvné strany berú na vedomie povinnosť kupujúceho zverejniť túto zmluvu podľa § 5a) zákona č. 211/2000
Z. z. v znení neskorších predpisov v rozsahu platnej legislatívy.
Zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi, že túto zmluvu neuzatvárajú za nevýhodných podmienok, že
ustanoveniam zmluvy porozumeli, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť.

Za predávajúceho :

Za kupujúceho :

V .............., dňa

V Bratislave, dňa

..............................

Václav Mika
generálny riaditeľ
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