
KÚPNA ZMLUVA 

 

1. ZMLUVNÉ STRANY 

1.1. Predávajúci 

Obchodné meno:  Zdravmatsk, s.r.o. 

Sídlo:    Hlboká 284/10, Komárno 945 01 

IČO:      45 506 990 

DIČ:      2023039337 

IČ DPH:     SK2023039337 

Zápis:    Obch. register Okr.súdu Nitra, Oddiel:  Sro, Vložka číslo:   

26494/N 

Bankové spojenie:  ..................................... 

Číslo účtu:   ..................................... 

Zastúpený:    Ing. Marián Mikláš 

 

 (ďalej iba ako „Predávajúci“) 

 

1.2. Kupujúci 

Obchodné meno:  Obec Modrany 

Sídlo:    Hlavná 337, 946 33 Modrany 

IČO:      00306584 

Zastúpený:    Štefan Édes – starosta obce  

 

 (ďalej len ako „Kupujúci“) 

 

1.3. Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka túto kúpnu 

zmluvu (ďalej len "Zmluva"): 

 

2. PREDMET ZMLUVY 

2.1. Pod pojmom „Predmet kúpy“ sa pre účely tejto Zmluvy rozumie dodávka 

zdravotníckych zariadení podľa prílohy č.1 

2.2. Predmetom tejto Zmluvy je  

2.2.1. záväzok Predávajúceho odplatne previesť na Kupujúceho vlastnícke právo 

k Predmetu kúpy definovanom v bode 2.1. Zmluvy, a  

2.2.2. záväzok Kupujúceho prevádzaný Predmet kúpy prevziať a zaplatiť kúpnu cenu.  

2.3. Predávajúci prevádza Predmet kúpy do  výlučného vlastníctva Kupujúceho vcelku. 

 

3. DODANIE PREDMETU KÚPY 

3.1. Predávajúci dodá Predmet kúpy Kupujúcemu v lehote do 14 kalendárnych dní od 

doručenia jednostrannej písomnej objednávky Kupujúceho Predávajúcemu.  

 

 



4. CENA  

4.1. Kúpna cena za Predmet kúpy bola Zmluvnými stranami dohodnutá spolu vo výške  

Cena bez DPH 1 167,00 EUR  

DPH    233,00 EUR 

Cena s DPH 1 400,00 EUR 

Ceny jednotlivých položiek Predmetu zmluvy sú určené v prílohe. 

4.2. Predávajúci vyúčtuje daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov. 

4.3. Každá časť kúpnej ceny je splatná nasledovne: 

4.3.1. 100% do 30 dní po dodaní časti Predmetu kúpy, za ktorú sa kúpna cena platí.  

 

5. ZÁRUKA A ZMLUVNÉ POKUTY 

5.1. Predávajúci poskytuje na Predmet kúpy záruku. Predávajúci  zodpovedá za to, že 

Predmet kúpy bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou 

a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych 

predpisov. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má Predmet kúpy v čase jeho 

odovzdania Kupujúcemu, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.  

5.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po odovzdaní a prevzatí Predmetu 

kúpy. Záručná doba sa končí uplynutím 24 mesiacov plynúcich od odovzdania 

Predmetu kúpy.  

5.3. Ak Predávajúci neodovzdá Predmet kúpy riadne (bez vád) a včas, môže Kupujúci 

požadovať od Predávajúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z celkovej 

kúpnej ceny vrátane DPH za každý začatý deň omeškania s odovzdaním Predmetu 

kúpy riadne (bez vád) a včas, a tiež zmluvnú pokutu vo výške 50 % z celkovej kúpnej 

ceny vrátane DPH pri nedodaní Predmetu kúpy Kupujúcemu. Za nedodanie sa 

bude považovať nedodanie objednanej časti Predmetu kúpy po uplynutí 30 

kalendárnych dní od uplynutia lehoty podľa bodu 3.1. tejto zmluvy. 

5.4. Ak Kupujúci nezaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu podľa bodu 4.3.1. tejto zmluvy, 

môže Predávajúci požadovať od Kupujúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 

% z celkovej kúpnej ceny vrátane DPH za každý začatý deň omeškania s platbou. 

5.5. Predávajúci je povinný zmluvné pokuty zaplatiť v deň, kedy na ne vznikne nárok. 

Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na 

náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to 

ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.  

 

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

6.1. Ustanovenie: „Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť uplatňovať voči 

Predávajúcemu kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s 

realizáciou Projektu počas piatich rokov po skončení realizácie schváleného projektu. 

Oprávnení kontrolní zamestnanci sú:  

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,  

b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby; 



c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný 

orgán a nimi poverené osoby,  

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  

f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi SR a EÚ. 

6.2. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne 

neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.  

6.3. Kupujúci pripúšťa plnenie predmetu zmluvy subdodávkami. Každý subdodávateľ musí 

spĺňať alebo najneskôr v čase plnenia bude musieť spĺňať podmienky účasti týkajúce 

sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 a nemôžu existovať u neho dôvody na 

vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa 

preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má 

subdodávateľ plniť. 

6.4. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi Kupujúcim a 

Predávajúcim je povinný Predávajúci najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom 

má zmena subdodávateľa nastať oznámiť Kupujúcemu zmenu subdodávateľa a údaje 

podľa odseku 6.3 tejto Kúpnej zmluvy o novom subdodávateľovi. 

6.5. Predávajúci v prílohe č. 2 k tejto zmluve uvedie údaje o všetkých známych 

subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a 

priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. 

6.6. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy možno uskutočniť len písomne.  

6.7. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma  zmluvnými stranami. Zmluva 

nadobudne v súlade s ust. § 47a Občianskeho zákonníka účinnosť dňom nasledujúcim 

po dni jej zverejnenia Objednávateľom, za predpokladu, že Objednávateľ obdrží kladné 

stanovisko Riadiaceho orgánu k realizovanému verejnému obstarávaniu. 

6.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 

súhlasu ju podpisujú.  

6.9. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú Zmluvnú stranu.  

 

 

 

Za Predávajúceho:     Za Kupujúceho: 

 

V..................... , dňa .................   V ................................... , dňa .................. 

 

 

 

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

 



Príloha č. 1: Technická špecifikácia a jednotkové ceny 

Názov Popis Kus 

Splnenie 

podmienky / 

Ponúkané  

parametre * 

Cena za 

kus 
Spolu 

Kreslo na odber krvi 

• výškovo nastaviteľná 

podložka pod ruku 

• Rozmer kresla: v x š x h 

(mm) 

Min. 820 x 560 x 490 

• Záťaž min.100 kg 

1 

   

Prebaľovací pult 

• Kovová konštrukcia 

• ohrádka z troch strán 

 

1 

   

Stolík na nástroje s 

kolieskami 

• Min. nosnosť 10 kg 

• Nastaviteľná výška 

odkladacej plochy 

 

2 

   

Digitálna váha • Min. kapacita 190 kg 2    

Skriňa na lieky 

 

• plne presklené horné 

dvierka, a plné spodné 

dvierka, vhodná k 

prehľadnému ukladaniu 

liekov s možnosťou 

vizuálnej kontroly 

uskladnených liekov 

2 

   

Cena spolu bez DPH v EUR   

DPH 20%  

Cena spolu v EUR s DPH  

 

 

 

 

 

 

 

V ............................... dňa......................     

 

       ______________________________ 

                     Podpis a pečiatka  



Príloha č. 2 – Zoznam všetkých známych subdodávateľov 

Obchodné meno 

subdodávateľa 

Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa 

meno a priezvisko adresa pobytu dátum narodenia 

    

    

    

    

    

    

 

 


