KÚPNA ZMLUVA
(ďalej len „Zmluva“) uzatvorená v zmysle § 409 zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v
znení neskorších predpisov a zákona číslo 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
MAGTS 1600258
Článok 1
ZMLUVNÉ STRANY
1.1.

Kupujúci:

Zastúpené:
Sídlo:
IČO:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
00603481

Bankové spojenie:

Československá obchodná banka, a. s.

IBAN:
SWIFT:

SK37 7500 00000000 2582 9413
CEKOSKB

(ďalej len „kupujúci“)
1.2.

Predávajúci:

Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zapísaný v:
Tel. číslo:
e-mail:

Lambda Life a.s.
Levočská 3, 851 01 Bratislava
Ing. Tomáš Granec, člen predstavenstva
35848189
2021702375
SK2021702375
Tatra banka, a.s.
SK57 1100 0000 0026 2080 2417
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa,
vložka č. 3049/B
+ 421 903 802 093
obstaravanie@lambda.sk

(ďalej len „predávajúci“)
(Kupujúci a predávajúci ďalej spolu ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako „zmluvná strana“)
Článok 2
PREDMET ZMLUVY
2.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar: Zostava pre
stromovú tomografiu ARBOTOM s príslušenstvom podľa špecifikácie v prílohe č. 1 Zmluvy:
Technická špecifikácia ponúkanej zostavy, (ďalej len „tovar“) .
2.2 Predávajúci sa tiež zaväzuje spolu s tovarom odovzdať kupujúcemu doklady a dokumenty,
ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie tovaru. Za takéto doklady sa považujú najmä: Dodací
list, Inštalačný protokol, Protokol o zaškolení obsluhy.

2.3 Predmetom Zmluvy je aj záväzok kupujúceho zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za riadne a
včasné dodanie tovaru podľa platobných podmienok dohodnutých v článku 3 tejto zmluvy.
2.4 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru okamihom jeho prevzatia a podpísania
Preberacieho protokolu v mieste dodania určeného v článku 5 tejto zmluvy.

Článok 3
KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
3.1 Kúpna cena tovaru je stanovená v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č.
18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a to vo výške:
Kúpna cena bez DPH:
DPH 20%:
Kúpna cena s DPH:

10 000,00,- €
2 000,00,- €
12 000,00,- €

3.2 Kúpna cena uvedená v ods. 3.1 je konečná a zahŕňa všetky náklady predávajúceho vrátane
balenia, dopravy, inštalácie a zaškolenia obsluhy a bude uhradená na základe faktúry.
3.3 Verejný obstarávateľ poskytne zálohovú platbu v plnej výške kúpnej ceny za celý predmet
zákazky, t.j. 12 000,- EUR s DPH, a to na základe zálohovej faktúry vystavenej predávajúcim
následne po nadobudnutí účinnosti zmluvy.
3.4 Vyúčtovacia faktúra bude vystavená po dodaní tovaru a podpísaní Preberacieho protokolu
a Dodacieho listu, ktoré sú nedielnou súčasťou tejto faktúry.
3.5 Lehota splatnosti vyúčtovacej faktúry je 30 dní odo dňa doručenia vyúčtovacej faktúry.
Prílohou faktúry bude kópia Preberacieho protokolu a Dodací list.
3.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, je kupujúci oprávnený vrátiť faktúru
predávajúcemu na prepracovanie alebo doplnenie. V takom prípade sa zastaví plynutie lehoty
splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry
kupujúcemu.
3.7 V prípade, že predávajúci nedodá tovar v zmysle čl. 5 bod 5.1 tejto Zmluvy, je povinný vrátiť
preddavok poskytnutý v zmysle bodu 3.3 tejto Zmluvy do 3 dní na účet verejného obstarávateľa.
Článok 4
SANKCIE

4.1 V prípade nedodania tovaru v zmysle čl. 5 bod 5.1 tejto Zmluvy, je povinný predávajúci
uhradiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,01% z kúpnej ceny uvedenej v odseku 3.1 za
každý deň omeškania.

Článok 5
ČAS A MIESTO DODANIA
5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci odovzdá tovar najneskôr do 45 dní od
nadobudnutia účinnosti zmluvy, a to v mieste dodania: Oddelenie vnútornej správy, Magistrát
hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava.
5.2 Predpokladom pre vykonanie dodania a následného prevzatia tovaru je riadna inštalácia
tovaru v mieste dodania, jeho zavedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy, a to minimálne
v trvaní 5 hodín, o čom bude vstavený Protokol o zaškolení v dvoch vyhotoveniach, pre každú
zmluvnú stranu po jednom vyhotovení.
5.3 O odovzdaní a prevzatí tovaru bude spísaný Preberací protokol, ktorý za kupujúceho podpíše
zodpovedná osoba: Ing. Peter Bali, PhD., samostatný odborný referent. Preberací protokol bude
vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, pre každú zmluvnú stranu po jednom vyhotovení.
5.4 Kupujúci nie je povinný zariadenie prevziať, ak zariadenie nie je dodané riadne, nie je
kompletné, funkčné alebo vykazuje inú zjavnú vadu. V takom prípade je predávajúci povinný
zjavné vady odstrániť a vyzvať kupujúceho na opätovné prevzatie zariadenia.

Článok 6
VADY ZARIADENÍ, ZÁRUKA ZA AKOSŤ
6.1 Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru tento tovar prezrieť a bez zbytočného odkladu
oznámiť zjavné vady alebo chýbajúce časti predávajúcemu.
6.2 Vady na zariadení a nárok na náhradu škody sa primerane riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka (najmä § 422 a nasl.).
6.3 Predávajúci preberá záruku za tovar v rozsahu dvadsaťštyri (24) mesiacov. Záručná doba
začína plynúť dňom odovzdania predmetu zmluvy kupujúcemu a podpisom Preberacieho
protokolu.
6.4 Predávajúci ručí za to, že zariadenie je nové, nepoužité a spôsobilé na použitie na účel, ku
ktorému je určené, a že pri riadnej starostlivosti kupujúceho si zachová svoje obvyklé funkčné
vlastnosti.
6.5 Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vád zariadenia, ako aj na
ostatné nároky z vád, ktoré mu prislúchajú v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka. Vady
prístrojov zistené a reklamované v záručnej dobe odstráni predávajúci v čo najkratšom čase,
najneskôr však do 30 dní od oznámenia kupujúcim, pričom nástup servisného technika je do 72
hodín od nahlásenia vady.

6.6 Za vadu v zmysle odst. 6.5 sa nepovažuje stav, kedy zariadenie prestane mať obvyklé funkčné
vlastnosti z dôvodu nesprávnej obsluhy kupujúcim, nesprávnej a/alebo neprimeranej užívateľskej
starostlivosti a/alebo predpísanej údržby kupujúcim.

Článok 7
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
7.1 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, po dvoch rovnopisoch pre každú zmluvnú stranu.
7.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá
v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak
súhlasu zmluvu podpisujú.
7.3 V prípade, že sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy vzhľadom na neskoršiu legislatívnu zmenu
alebo z akéhokoľvek iného dôvodu stane právne neúčinné alebo neplatné, uvedené nemá za
následok neplatnosť celej zmluvy.
7.4 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce prílohy:
• Príloha č. 1: Technická špecifikácia ponúkanej zostavy;
• Príloha č. 2: Potvrdenie o výhradnej distribúcii výrobcu stromových tomografov Rinntech;
• Príloha č. 3: Výpis z OR predávajúceho – originál alebo úradne osvedčená listina nie staršia
ako 3 mesiace.
• Príloha č. 4: International Patent PCT/DE00/01467 (1999.05.11)
7.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle kupujúceho, a to v súlade
s ustanovením §47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a §
5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

V Bratislave dňa: 19.12.2016

V Bratislave dňa: 9.12.2016

...............................................................
JUDr. Ivo Nesrovnal - v.r.
primátor hlavného mesta

...............................................................
Ing. Tomáš Granec, člen predstavenstva
Lambda Life a.s. – v.r.

