Kúpna zmluva
(ďalej len „zmluva“)

Kupujúci:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
V zastúpení:
Kontaktná osoba:
Telefón:
Email:
Bank. spojenie:
IBAN:
Zápis :

Slovenský stolnotenisový zväz
308 06 836
2020880884
SK2020880884
Ing. Anton Hamran – predseda SSTZ
Mgr. Ivica Hatalová
+421 903370792
sstz1@sstz.sk
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK09 0900 0000 0051 6511 8018
MV SR VVS/1-900/90-2534

(ďalej len „kupujúci“)
Predávajúci:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
V zastúpení:
Telefón:
Email:
Bank. spojenie:
IBAN:
Zápis:
(ďalej len „kupujúci“)
(predávajúci a kupujúci ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“, prípadne samostatne aj ako
„zmluvná strana“)
Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia touto zmluvou podľa § 409 a nasl. zákona
č.513/1991 Zb. /Obchodný zákonník/ a v znení neskorších zákonov prijatých k tomuto
zákonu. Táto zmluva je výsledkom verejného obstarávania v zmysle §117 zákona č.
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

I. Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho za podmienok uvedených v tejto
zmluve previesť vlastnícke právo k: .................................... (ďalej aj ako „tovar“
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alebo aj ako „tovar“) a zároveň dodať, zapojiť a zabezpečiť prevádzkovú skúšku
a zaškolenie obsluhy a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za tovar predávajúcemu
dohodnutú kúpnu cenu uvedenú v Článku 4 tejto zmluvy.

II. Miesto plnenia
1. Miestom dodania a plnenia podľa tejto zmluvy je:
Slovenský stolnotenisový zväz, Černockého 6, 831 53 Bratislava

III. Dodacia lehota
1. Dodacia lehota je stanovená do 23.12.2022.

IV. Ceny
1. Cena predmetu zmluvy :
Celková cena za dodávku, zapojenie a odskúšanie zariadenia so zaškolením obsluhy bola
stanovená na:
.........................€
bez 20% DPH€
.........................€ 20% DPH
.........................€
s 20% DPH
a zahŕňa dodanie, zaškolenie obsluhy kupujúceho a vyloženie predmetu zmluvy z
dopravného prostriedku na adrese kupujúceho s poskytnutím súčinnosti kupujúceho.

V. Fakturácia, platobné podmienky
1. Fakturácia dodávky bude vykonaná:
100 % ceny za dodávku osobných motorových vozidiel s 20% DPH bude uhradené
po dodaní, zapojení, odskúšaní zariadenia, zaškolení obsluhy a podpísaní
preberacieho protokolu so splatnosť faktúry 60 kalendárnych dní odo dňa vystavenia
faktúry. Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru po podpísaní preberacieho
protokolu.
2. Až po úplnom uhradení faktúry nadobúda kupujúci vlastnícke právo k predmetu tejto
Kúpnej zmluvy podľa ustanovenia § 445 Obchodného zákonníka.

VI. Prebratie tovaru
1. Predávajúci splní svoj záväzok po dodaní osobného motorového vozidla / vozidiel na
miesto určenia, vykonaním prevádzkovej skúšky a zaškolením obsluhy. Predávajúci o
zaškolení vyhotoví záznam. Súčasťou zaškolenia bude odovzdanie dokumentácie –
manuál v slovenskom alebo českom jazyku. Po úspešnej prevádzkovej skúške bude
ukončené preberacie konanie a kupujúci podpíše preberací protokol predložený
predávajúcim.
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VII. Záručné podmienky
1. Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záruku v dĺžke najmenej ....... mesiacov odo
dňa prevzatia tovaru. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania dodacieho listu,
ktorý potvrdzuje dodanie a prevzatie tovaru oprávneným zástupcom kupujúceho.
2. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, musí
kupujúci uplatniť u predávajúceho bezodkladne, v záručnej dobe.
3. Predávajúci sa zaväzuje vykonávať alebo zabezpečiť záručný servis. Predávajúci sa
zaväzuje, že záručný servis vykoná sám alebo zabezpečí prostredníctvom tretej
odborne spôsobilej osoby (ďalej aj ako „servisná spoločnosť“). Predávajúci sa
zaväzuje záručný servis vykonať alebo zabezpečiť prostredníctvom odborne
vyškoleného servisného technika pre tovar.
4. Predávajúci je povinný bezodkladne najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa
podpisu tejto Zmluvy písomne kupujúcemu oznámiť, či záručný servis vykoná sám
alebo prostredníctvom servisnej spoločnosti, oznámiť jej identifikačné a kontaktné
údaje ako aj následnú zmenu týchto údajov.
5. Predávajúci sa zaväzuje vykonať alebo zabezpečiť nástup na opravu tovaru v rámci
záručného servisu najneskôr do 24 hodín od oznámenia poruchy / vady kupujúcim a
zároveň sa zaväzuje zabezpečiť bezplatné odstránenie poruchy v záručnej dobe v čo
najkratšom čase, najneskôr:
a) do 24 hodín od oznámenia vady/poruchy kupujúcim, ak pôjde o drobné poruchy bez
potreby dodania náhradného dielu;
b) do 48 hodín od oznámenia poruchy/vady kupujúcim, ak pôjde o iné ako drobné
poruchy/vady bez potreby dodania náhradného dielu;
c) do 72 hodín od oznámenia poruchy/vady kupujúcim, ak pôjde o poruchy s potrebou
dodania náhradného dielu, ak nie je potrebný náhradný diel z dovozu mimo územia
Slovenskej republiky;
d) do 10 dní od oznámenia poruchy kupujúcim, ak pôjde o poruchy s potrebou dodania
náhradného dielu z dovozu mimo územia Slovenskej republiky;
e) v prípade márneho uplynutia lehoty podľa písm. c) a d) tohto ustanovenia tohto
článku tejto zmluvy, je predávajúci povinný dodať kupujúcemu na dočasné užívanie
zhodný resp. porovnateľný náhradný diel tovaru za vadný diel tovaru. Kupujúci je
povinný vrátiť dodaný náhradný diel tovaru najneskôr vtedy, keď predávajúci opraví
vadný náhradný diel tovaru a tovar plne sfunkční v mieste dodania, o čom zmluvné
strany spíšu protokol o vykonaní opravy.
6. V záručnej dobe všetky náklady týkajúce sa tovaru súvisiace so zárukou, záručným
servisom, a odstraňovaním, vrátane demontáže a ekologickej likvidácie použitého
náhradného dielu, dovozu, dodania a montáže nových náhradných dielov, nutných
kontrol kvality, preventívnych prehliadok, údržby a zákonom predpísaných revízií,
znáša v celom rozsahu predávajúci. Predávajúci je povinný vystaviť protokol o
vykonanej záručnej oprave a ten odovzdať kupujúcemu.
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7. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodbornou manipuláciou s vybavením
tovaru v rozpore s návodom na obsluhu, prípadne násilným a neoprávneným
zásahom do tovaru.
8. Kupujúci sa zaväzuje oznámiť poruchu/vadu tovaru, prípadne iné vady tovaru
bezodkladne po ich zistení osobe vykonávajúcej alebo zabezpečujúcej záručný
servis, ktorej identifikáciu a kontaktné údaje predávajúci oznámil. Za riadne
oznámenie sa rozumie aj oznámenie urobené e-mailom na e-mailovej adrese
................. alebo telefonicky na telefónnom čísle ................Telefonické oznámenie
musí byť zo strany predávajúceho následne písomne potvrdené. Momentom
odoslania e-mailu alebo ukončenia telefonického rozhovoru sa vada považuje za
oznámenú. Za účelom prijatia oznamovaných porúch je predávajúci povinný
zabezpečiť dostupnosť osoby vykonávajúcej alebo zabezpečujúcej záručný servis
minimálne v pracovných dňoch v čase od 8,00 hod do 16,00 hod.
9. Predávajúci je povinný vopred dohodnúť s kupujúcim preukázateľným spôsobom
dátum a čas nástupu na opravu aspoň 2 hodiny vopred tak, aby kupujúci mohol
poskytnúť potrebnú súčinnosť.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania predávajúceho s oznámením
identifikačných a kontaktných údajov osoby vykonávajúcej alebo zabezpečujúcej záručný
servis, v prípade omeškania tejto osoby s nástupom na opravu alebo s dohodnutou dobou
opravy je kupujúci oprávnený uplatniť voči predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 50,00 €
denne za každý aj začatý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká zmluvnou
pokutou zabezpečený záväzok predávajúceho vykonať alebo zabezpečiť záručnú opravu.
Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že v prípade porušenia záväzku vznikne kupujúcemu
nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty ako aj na náhradu prípadne spôsobenej škody v plnej
výške, teda nezávisle od zmluvnej pokuty.

VIII. Pozáručný servis
1. Zmluvné strany sa dohodli, že po uplynutí záručnej doby podľa bodu 1. článku VII.
tejto zmluvy a v prípade vady tovaru spôsobenej neodbornou manipuláciou s
vybavením tovaru v rozpore s návodom na obsluhu, prípadne násilným a
neoprávneným zásahom do tovaru alebo spôsobenej bežným opotrebením tovaru,
bude predávajúci alebo ním určená servisná spoločnosť poskytovať pozáručný servis
tovaru v nasledovnom rozsahu:
a)
paušálny servis
b)
objednávkový servis
2. Objednávkový servis
a) Objednávkovým servisom sa na účely tejto zmluvy rozumejú konkrétne
služby, opravy a dodávka nevyhnutných náhradných dielov podľa potreby
kupujúceho, ak tieto nie sú súčasťou paušálneho servisu v prípade, ak má
takýto paušálny servis predávajúci s kupujúcim dohodnutý.
b) Objednávkový servis bude kupujúcim objednaný na základe samostatnej
e-mailovej objednávky e-mailom na adresu ............... alebo telefonickej
objednávky na telefónnom čísle ..............
c) Zmluvné strany sa dohodli na odmene za vykonávanie objednávkového
servisu v sadzbe ............... € (slovom: ...... eur) za 1 (jednu) hodinu práce
servisného technika. Zmluvné strany sa dohodli, že k odmene podľa
predchádzajúcej vety bude účtovaná doprava v sadzbe ............. za 1km a
daň z pridanej hodnoty v zákonnej sadzbe.
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d) Odmena za objednávkový servis bude kupujúcim hradená predávajúcemu
na základe faktúry vystavenej predávajúcim najneskôr do 15 (pätnástich)
kalendárnych dní po skončení kalendárneho mesiaca, za ktorý sa má
odmena uhradiť. Splatnosť faktúry je 30 (tridsať) dní odo dňa vystavenia
faktúry. Predávajúci sa zaväzuje doručiť vystavenú faktúru kupujúcemu v
lehote 3 dní odo dňa jej vystavenia. V prípade omeškania predávajúceho s
doručením vystavenej faktúry sa predlžuje doba splatnosti záväzku
kupujúceho.
e) Kupujúci sa zaväzuje oznámiť poruchu/vadu tovaru, prípadne iné vady
tovaru bezodkladne po ich zistení osobe vykonávajúcej alebo
zabezpečujúcej pozáručný servis, ktorej identifikáciu a kontaktné údaje
predávajúci oznámil. Za riadne oznámenie sa rozumie aj oznámenie
urobené e-mailom na e-mailovej adrese ............... alebo telefonicky na
telefónnom čísle ........... Telefonické oznámenie musí byť zo strany
predávajúceho následne písomne potvrdené. Momentom odoslania emailu alebo ukončenia telefonického rozhovoru sa vada považuje za
oznámenú. Za účelom prijatia oznamovaných porúch je predávajúci
povinný zabezpečiť dostupnosť osoby vykonávajúcej alebo
zabezpečujúcej záručný servis minimálne v pracovných dňoch v čase od
8,00 hod do 16,00 hod.
f) Predávajúci sa zaväzuje vykonať alebo zabezpečiť nástup na opravu
tovaru najneskôr do 24 hodín od oznámenia poruchy / vady kupujúcim a
zároveň sa zaväzuje zabezpečiť odstránenie poruchy v čo najkratšom
čase, najneskôr:
fa) do 24 hodín od oznámenia vady/poruchy kupujúcim, ak pôjde o drobné poruchy bez
potreby dodania náhradného dielu;
fb) do 48 hodín od oznámenia poruchy/vady kupujúcim, ak pôjde o iné ako drobné
poruchy/vady bez potreby dodania náhradného dielu;
fc) do 72 hodín od oznámenia poruchy/vady kupujúcim, ak pôjde o poruchy s potrebou
dodania náhradného dielu, ak nie je potrebný náhradný diel z dovozu mimo územia
Slovenskej republiky;
fd) do 10 dní od oznámenia poruchy kupujúcim, ak pôjde o poruchy s potrebou dodania
náhradného dielu z dovozu mimo územia Slovenskej republiky;
ff) v prípade márneho uplynutia lehoty podľa písm. ec) a ed) tohto ustanovenia tohto článku
tejto zmluvy, je predávajúci povinný dodať kupujúcemu na dočasné užívanie zhodný resp.
porovnateľný náhradný diel tovaru za vadný diel tovaru. Kupujúci je povinný vrátiť dodaný
náhradný diel tovaru najneskôr vtedy, keď predávajúci opraví vadný náhradný diel tovaru
a tovar plne sfunkční v mieste dodania, o čom zmluvné strany spíšu protokol o vykonaní
opravy.
g) Predávajúci je povinný vopred dohodnúť s kupujúcim preukázateľným
spôsobom dátum a čas nástupu na opravu aspoň 2 hodiny vopred tak, aby
kupujúci mohol poskytnúť potrebnú súčinnosť.
3. V prípade, že na vykonanie opravy podľa pozáručného servisu podľa tohto článku
tejto zmluvy bude potrebné dodanie nevyhnutného náhradného dielu, zaväzuje sa
predávajúci oznámiť kupujúcemu túto skutočnosť najneskôr do dvadsiatich štyroch
(24) hodín od oznámenia poruchy, pričom spolu s týmto oznámením doručí
kupujúcemu aj záväznú cenovú ponuku na dodanie nevyhnutného náhradného dielu
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potrebného na vykonanie opravy, a to podľa cenníka predávajúceho aktuálneho
v čase odoslania cenovej ponuky, pričom cena za konkrétny náhradný diel sa nesmie
líšiť od ceny obvyklej za tento náhradný diel v danom čase a mieste. Kupujúci
objedná tento náhradný diel v cene podľa doručenej cenovej ponuky od
predávajúceho. V takom prípade sa lehota predávajúceho na vykonanie opravy
a dodanie nevyhnutného náhradného dielu počíta až odo dňa objednávky kupujúceho
na dodanie konkrétneho nevyhnutného náhradného dielu.
4. Predávajúci vystaví a doručí kupujúcemu osobitne faktúru za dodávku nevyhnutných
náhradných dielov po tom, ako budú nevyhnutné náhradné diely dodané. Lehota
splatnosti faktúry je 30 (tridsať) dní odo dňa vystavenia faktúry. Predávajúci sa
zaväzuje doručiť vystavenú faktúru kupujúcemu v lehote 3 dní odo dňa jej vystavenia.
V prípade omeškania Predávajúceho s doručením vystavenej faktúry sa predlžuje
doba splatnosti záväzku Kupujúceho.

IX. Porušenie zmluvných povinností, sankcie
1. Predávajúci je oprávnený uplatniť si osobitnou faktúrou u kupujúceho zmluvnú pokutu
za oneskorené uhradenie vystavených faktúr v zmysle článku 5 tejto zmluvy vo výške
0,025% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
2. Kupujúci je oprávnený uplatniť si osobitnou faktúrou u predávajúceho zmluvnú pokutu
za oneskorené dodanie predmetu zmluvy v zmysle článku 3 tejto zmluvy vo výške
0,025% z netto ceny nedodaného tovaru za každý deň omeškania. V prípade, ak
predávajúci nedodá predmet zmluvy v celosti v termíne podľa čl. 3 tejto zmluvy,
kupujúci má nárok na odstúpenie od tejto zmluvy. Dodaním predmetu zmluvy sa
rozumie nielen jeho fyzické dodanie ale aj inštalácia, skúšobná prevádzka
a zaškolenie.
3. Kupujúci je oprávnený uplatniť si osobitnou faktúrou u predávajúceho zmluvnú pokutu
za oneskorený nástup na odstránenie poruchy podľa článku 7, ods. 5 tejto zmluvy vo
výške 50,- Eur za každý deň omeškania a 30,. Eur za každý deň omeškania podľa
článku 8, ods. 2, 3 a 4 tejto zmluvy.
4. Uložením sankcií podľa bodu 1/ až 3/ článku 9 tejto zmluvy nie je dotknuté právo
zmluvných strán na náhradu škody. Zmluvné pokuty sú splatné v lehote päť
kalendárnych dní po doručení písomne uplatneného nároku zmluvnej strany.
X. Osobitné dojednania
1. Zmluvné strany sa dohodli, že ak počas trvania tejto Zmluvy vznikne potreba:
a) vykonať záručný servis, ktorý zahŕňa dodanie náhradného dielu tovaru
v hodnote presahujúcej maximálnu hodnotu zákazky podľa tejto zmluvy a /
alebo
b) vykonať pozáručný servis, ktorý zahŕňa dodanie náhradného dielu tovaru
v hodnote presahujúcej maximálnu hodnotu zákazky podľa tejto zmluvy a /
alebo
c) vykonať pozáručný servis v hodnote presahujúcej maximálnu hodnotu
zákazky podľa tejto zmluvy, konkrétne práva a povinnosti zmluvných strán
pri vykonaní takéhoto servisu budú upravené samostatným dodatkom k
tejto Zmluve bez nového verejného obstarávania.
2. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že celková hodnota plnenia v zmysle dodatku
podľa bodu 1. tohto článku tejto zmluvy môže dosiahnuť hodnotu maximálne do
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výšky finančného limitu stanoveného v §5 zákona 343/2015 Z z. hodnoty zákazky,
ktorej výsledkom je uzatvorenie tejto zmluvy.
XI. Záverečné ustanovenia
1. Zmluvu je možné zmeniť alebo zrušiť len po vzájomnej dohode zmluvných strán
písomným a očíslovaným dodatkom k tejto zmluve.
2. Zmluva nadobúda platnosť po podpísaní zmluvnými stranami a účinnosť deň po jej
zverejnení v nadväznosti na ustanovenie § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
3. Zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých dve vyhotovenia obdrží
kupujúci jedno vyhotovenie predávajúci.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná korešpondencia bude posielaná
prostredníctvom doporučenej zásielky na adresy uvedené v tejto zmluve a v prípade
ich zmeny je povinná tá zmluvná strana, u ktorej zmena nastala, o tom písomne
druhú zmluvnú stranu informovať. Pre účely tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli,
že v prípade ak adresát doporučenú zásielku nepreberie, považuje sa zásielka za
doručenú, a to v deň, kedy sa zásielka vráti odosielateľovi ako nedoručená. Zmluvné
strany sa dohodli na ďalšom spôsobe doručenia zásielok – do vlastných rúk
štatutárneho zástupcu na základe potvrdenia osobného prevzatia zásielky.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že
zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli, a na znak toho ju podpisujú.
Prílohy :
- Príloha č. 1 - cenová ponuka
- Príloha č. 2 - záznam o zaškolení obsluhy
- Príloha č. 3 - preberací protokol zariadenia

.................., ............................

Bratislava, .......................

Predávajúci:
Pečiatka a podpis

Kupujúci:
Pečiatka a podpis
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