
K Ú P N A   Z M L U V A 
na zabezpečenie interiérového vybavenia pre projekt „Snoezelen miestnosť“  

uzatváraná podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

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

neskorších predpisov (ďalej len „Kúpna zmluva“) 

 

medzi 

 

Článok I 

Zmluvné strany 

1.1. Kupujúci 

Názov:     Reedukačné centrum, Biele Vody 267, 053 76 Mlynky 

IČO:     00163384  

DIČ:     2020718689  

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica  

Číslo účtu:    7000106990/8180  

IBAN:     SK5681800000007000106990 

BIC/SWIFT kód:   SPSRSKBA  

V zastúpení:   Mgr. Ján Malindžák 

(ďalej len „Kupujúci“)  

 

1.2. Predávajúci (doplní uchádzač)  

Názov:      

Sídlo:        

Štatutárny zástupca:        

IČO:        

DIČ:        

IČ DPH:       

Bankové spojenie:    

Číslo účtu:      

IBAN       

Tel:        

e-mail:       

(ďalej len „Predávajúci“)  

 

Článok 2 

Podklad pre uzavretie Zmluvy 

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je výsledok verejného obstarávania zadávania zákazky 

postupom podľa § 117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene                         

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Článok 3 

Predmet Zmluvy 

3.1 Predávajúci sa zaväzuje počas trvania tejto Zmluvy dodať Kupujúcemu tovar pre Snoezelen 

miestnosť Reedukačného centra podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len „Tovar“), ktorý je 



totožný s ponukou z výzvy na predkladanie ponúk a previesť na kupujúceho vlastnícke právo 

k tovaru. 

3.2 Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve prevziať 

a zaplatiť zaň predávajúcemu cenu podľa článku 4 tejto Zmluvy. 

 

Článok 4 

Cena a platobné podmienky 

4.1 Cena tovaru je stanovená dohodou zmluvných strán podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov v súlade s cenovou ponukou, ktorá bola súčasťou verejného 

obstarávania (Príloha č. 1). 

4.2 Cena za predmet tejto zmluvy je stanovená ako výsledná cena za predmet zákazky podľa 

cenovej ponuky, ktorá bola súčasťou verejného obstarávania. 

4.3 V cene sú zahrnuté všetky ostatné náklady súvisiace s dodaním tovaru, vrátane dopravy. 

4.4 Dodávka tovaru bude financovaná z projektu Snoezelen miestnosť. Preddavky sa neposkytujú. 

4.5 Predávajúci je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar najneskôr do 14 dní od prevzatia 

tovaru kupujúcim. V prípade, že doručená faktúra nebude vystavená správne, je kupujúci 

oprávnený predmetnú faktúru vrátiť. Predávajúci je povinný vystaviť novú faktúru a doručiť ju 

kupujúcemu s uvedením novej lehoty splatnosti. Predávajúci je povinný priložiť k faktúre                         

za tovar dodací list potvrdený kupujúcim. 

4.6 Dátum splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu.  

4.7 V prípade ak poskytovateľ dotácie neposkytne finančné prostriedky kupujúcemu do dňa 

splatnosti faktúry, predlžuje sa doba splatnosti faktúry do doby prijatia finančných prostriedkov 

kupujúcim od poskytovateľa dotácie, ktorý ich do 3 dní od prijatia zašle na účet predávajúceho. 

Doba splatnosti, podľa tohto bodu, môže byť maximálne do 31.12.2021. 

 

Článok 5 

Práva a povinnosti Zmluvných strán 

5.1 Miesto dodania tovaru je: Reedukačné centrum, Biele Vody 267, 053 76 Mlynky. 

5.2 Predávajúci je povinný dodať tovar do 15 dní odo dňa prijatia objednávky od kupujúceho, 

najneskôr však do 17.12.2021.  

5.3 Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu spolu s tovarom dodací list a všetky doklady 

(návod na obsluhu, záručný list), ktoré sú potrebné na prevzatie tovaru. 

5.4     Kupujúci potvrdí dodanie a prevzatie tovaru na dodacom liste. 

 

Článok 6 

Záručná doba a zodpovednosť za škody 

6.1  Predávajúci zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa technickej 

špecifikácie a podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej lehoty bude mať predmet zmluvy 

vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

6.2  Predávajúci zodpovedá za škody, ktoré predmet zmluvy má v čase jeho odovzdania 

kupujúcemu. Po odovzdaní predmetu zmluvy predávajúci nezodpovedá za škody, ktoré spôsobil 

kupujúci porušením návodu na obsluhu. 

6.3  Záručná lehota na predmet zmluvy je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania 

predmetu zmluvy kupujúcemu, od inštalácie tovaru resp. uvedenia tovaru do prevádzky.  

6.4  V čase trvania záručnej doby má kupujúci nárok na bezplatné odstránenie škody. Za škodu sa 

nepovažuje chyba, ktorá sa vyskytla v dôsledku neprimeraného užívania, úmyselného 

poškodenia alebo v dôsledku chyby v technickej špecifikácií predmetu zmluvy. 

6.5  Nárok na bezplatné odstránenie škody si kupujúci uplatní bezodkladne po zistení tejto škody 

písomnou formou u predávajúceho. 



6.6  Predávajúci sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných škôd predmetu zmluvy v zmysle 

bodu 2. tohto článku zmluvy do 24 hodín alebo podľa vzájomnej dohody. 

 

Článok 7 

Záverečné ustanovenia 

7.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, najneskôr do 31.12.2021 a nadobúda platnosť dňom                           

jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého 

zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  

7.2  Táto zmluva stráca platnosť  v prípade, ak poskytovateľ finančného príspevku k projektu 

Snoezelen miestnosť, odstúpi od projektu, čím kupujúcemu neposkytne finančný príspevok                      

na úhradu nákladov spojených s predmetom verejného obstarávania resp. predmetu tejto 

zmluvy, pre predávajúceho. 

7.3  Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných 

právnych predpisov platných na území SR. 

7.4 Z dôvodu zákonných obmedzení na strane kupujúceho, dodatkom k zmluve nie je možné 

dohodnúť zmenu predmetu plnenia podľa druhu tovaru, ktorý bol hodnotený verejným 

obstarávateľom v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

7.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je:  

 Príloha č. 1 – Vybavenie pre Snoezelen miestnosť. 

7.6 Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomne formou dodatkov k tejto  zmluve.  

7.7 Zmena tejto zmluvy nesmie byť v rozpore so súťažnými podmienkami a s ponukou 

predloženou predávajúcim. 

7.8 Táto zmluva je vypracovaná v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane 

dva rovnopisy. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej zneniu porozumeli, že 

nebola uzavretá v tiesni, ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom 

ju podpisujú.  

 

 

 

 

 

V Bielych Vodách, dňa .........................       V ...................................  dňa..................... 

 

 

 

 

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

          Mgr. Ján Malindžák          (pečiatka a podpis) 

                riaditeľ RC 
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