Kúpna zmluva
uzavretá

podľa

č.

270612 PaU

§ 409 a nasl. Obchodného zákonníka

č.

513/91 Zb. v platnom znení

Názov projektu: Centrum excelentnosti pre parazitológiu
26220120022
Kód ITMS:

I.
Zmluvné strany

1. Predávajúci:
Obchodné meno:
So sídlom:
Zastúpený:
Oprávnení rokovať:
Vo veciach zmluvných:
Vo veciach technických:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČDPH:
Tel:
Fax:
E-mail:

Cryosoft spol. s r.o.
Wuppertálska 3, 040 O1 Košice
Ing. Štefan Molokáč, CSc.
Ing. Štefan Molokáč, CSc.
Ing. Štefan Molokáč, CSc.
TATRA BANKA Košice
2627770526/1100
36578797
2021818854
SK202 1818854
055 /7295948
055/7295948
cryosoft@mail.t-com.sk
ďalej

len predávajúci

2. Kupujúci:
Parazitologický ústav SA V
Obchodné meno:
Hlinkova 3, 04001 Košice
Sídlo:
Oprávnený konať
v mene organizácie: doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc.
riaditeľ organizácie
00586951
IČO:
2021370461
DIČ:
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
7000345190/8180
Číslo účtu.:
0421 55/6331411
Telefónne číslo:
0421 55/6331414
Fax:
Štátna rozpočtová organizácia zriadená uznesením Predsedníctva SAV Č. VI s účinnosťou od
1.11.1954, aktuálna zriaďovacia listina vydaná P SAV č.j. 493/GI12/2008 zo dňa 31.7.2008.
ďalej

len kupujúci
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II.
Predmet zmluvy
Predmetom plnenia tejto zmluvy je: dodávka tovaru
1. Záväzok predávajúceho dodať tovar: Olfaktometer. Podrobný opis predmetu dodávky je
v Prílohe Č. 1 Kúpnej zmluvy.
2. Záväzok kupujúceho zaplatiť predávajúcemu cenu za dodanie tovaru
podmienok dohodnutých v článku V. tejto kúpnej zmluvy.

podľa

platobných

III.
Čas a miesto plnenia
1. Predávajúci sa zaväzuje na svoje náklady ana svoje nebezpečenstvo dodať tovar v zmysle
II. tejto zmluvy najneskôr do 3 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy.
2. Miestom dodania tovaru je Parazitologický ústav SAV, Hlinkova 3, 040 O1 Košice

čl.

IV.
Spôsob dodania a prevzatia predmetu obstarávania
1.
2.
3.
4.

Predávajúci dodá tovar na miesto určené kupujúcim, uvedené v čl. III. tejto zmluvy.
Tovar bude prevzatý povereným zamestnancom kupujúceho.
Kupujúci potvrdí prevzatie predmetu kúpnej zmluvy podpísaním dodacieho listu.
Predávajúci odovzdá kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie
tovaru.

v.
Cena a platobné podmienky

1. Cena tovaru je stanovená v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR Č. 18/1996 Z.z.
o cenách v znení neskorších predpisov.
2.

Cena tovaru je vyjadrená v EUR.

zmluvná cena bez DPH: 7556,00 EUR
20 %
sadzba dane:
1 511,20 EUR
výška dane:
zmluvná cena vrátane DPH: 9067,20 EUR
Zmluvná cena vrátane DPH slovom: Deväťtisícšesťdesiatsedem 20/100 EUR.
3.

Predmet zákazky bude spolufinancovaný z fondov EÚ, operačný program Výskum a vývoj,
Európsky fond regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu.
Úhrada za dodaný tovar bude realizovaná bezhotovostným platobným stykom
prostredníctvom Štátnej pokladnice na základe faktúry a dodacieho listu vystavenej
dodávateľom po dodaní kompletného zariadenia. Predávajúci bude rešpektovať splatnosť
faktúry v súlade s kritériami úhrad platnými pre projekty financované z EÚ, ale minimálne 90
dní.
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Preddavok na plnenie zmluvy sa neposkytuje.
4. Cena je záväzná počas platnosti zmluvy aje ju možné meniť obojstranne odsúhlaseným
dodatkom ku základnej zmluve obidvomi zmluvnými stranami pri legislatívnych zmenách.
5. Každá faktúra bude obsahovať:
identifikáciu zmluvných strán
adresu, IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v obchodnom registri
číslo zmluvy 270612 PaU zo dňa 27.6.20102
číslo faktúry
deň dodania tovaru, deň splatnosti faktúry
názov a adresu peňažného ústavu predávajúceho
číslo účtu, na ktorý sa má platiť
fakturovanú sumu
pečiatku a podpis oprávnenej osoby
Na začiatku textu faktúry, ako podstatná časť faktúry, bude uvedené:
Fakturujeme Vám pre projekt zo štrukturálnych fondov EÚ,
Názov projektu: Centrum excelentnosti pre parazitológiu
Kód ITMS:
26220 120022

6 . V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, kupujúci je oprávnený vrátiť ju
predávajúcemu na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota
splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry kupujúcemu.

VI.
Záručná

doba

1. Predávajúci poskytne na predmet zmluvy záruku 2 roky, ktorá začína plynúť dňom dodania
tovaru kupujúcemu.
2. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnym používaním predmetu plnenia, alebo
poškodením predmetu plnenia kupujúcim.
3. Vady zistené a reklamované v záručnej dobe odstráni predávajúci v lehote do 3 dní od
oznámenia kupujúcim, pričom nástup servisného technika je do 5 hodín od nahlásenia vady
kupujúcim.

VII.
Úrok z omeškania

1. V prípade nedodržania termínu dodávky tovaru, uvedeného v článku III. odstavec 1 tejto
zmluvy, si kupujúci môže voči predávajúcemu uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z
nedodanej časti zariadenia, za každý deň omeškania. Výnimku predstavujú okolnosti uvedené
v § 374 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení.
Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle
povinnej strany a bráni jej v splnení jej POVillliosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by
povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v
čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala.
2. V prípade omeškania s platbou si predávajúci môže uplatniť voči kupujúcemu úrok z
omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
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VIII.
Záverečné ustanovenia

1.

touto zmluvou neurčených sa ostatné práva a povinnosti zmluvných strán riadia
§ 409 a nasl. Obchodného zákonníka Č . 513/1991 Zb., v znení neskorších predpisov.
Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s
právnymi predpismi SR a ES, nespôsobí to neplatnosť celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v
takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné
ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel zmluvy a obsah
jednotlivých ustanovení tejto zmluvy.
Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov ojej platnosť, výklad alebo
ukončenie sú zmluvné strany povinné prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími
rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory zmluvných strán vzniknuté v
súvislosti s plnením záväzkov podľa zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, zmluvné
strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo zmluvy, vrátane sporov ojej
platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde
Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
Všetky zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len na základe súhlasu obidvoch zmluvných
strán formou písomných dodatkov k zmluve, pričom platnosť každého dodatku môže nastať
najskôr dňom podpisu jeho písomného vyhotovenia obidvomi zmluvnými stranami.

Vo

vzťahoch

podľa

2.

3.

4.

5.

KONTROLA, AUDIT A OVEROVANIE NA MIESTE
Kupujúci sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany
oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle príslušných
právnych predpisov SR a ES a tejto zmluvy. Kupujúci je počas výkonu
kontroly/auditu/overovania na mieste povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených
výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.
Kupujúci je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít
Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne
a včasné
vykonanie
kontroly/auditu/overovania na mieste a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a
riadny priebeh výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste môžu vykonať
kontrolu/audit/overovanie na mieste u kupujúceho kedykoľvek od podpisu tejto Zmluvy až
do 31.12.2021. Uvedená doba sa predíži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v
článku 90 Nariadenia Rady (ES) Č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú najmä:
a) ASFEU a ním poverené osoby,
b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný
orgán a nimi poverené osoby,
c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými
právnymi predpismi SR a ES.
V zmysle uvedeného sa predávajúci zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania
súvisiaceho s dodávaným tovarom vo svojich priestoroch oprávnenými osobami na výkon
kontroly/auditu/overovania v zmysle príslušných právnych predpisov SR a ES a zmluvy o
poskytnutí nenávratného finančného príspevku kupujúcemu.

s
6.

Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých kupujúci obdrží 5 originálov a
predávajúci l originál zmluvy.
7. Znl1uvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozuTIleli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú
slobodné~ vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpislni potvrdzujú.
8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnýlni stranami a účinnosť
nasledl.~júci deň po dni jej zver'e jnenia na webov01ll sídle kupujúceho.

lt

V Košiciach, dna.

V Kos1cIach, dna .~............... .

Predávajúci:

Kupujúci:

v'

v

•

:j í

Ing . Štefan Molokáč, CSc.
konateľ spoločnosti

I

<../ \" ,

doc. J\1VDr. Branislav Pefko, DrSc.
riaditeľ organizácie
......--.--:::--~
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Príloha

č.l
Wuppertálska 3, 040 23 Košice
Tel/Fax.: 055/7295948
cryosoft@mail.t-com.sk

Cryosoft spol. s r.o.

Parazitologický ústav SA V
Hlinkova 1
040 O1 Košice

dňa

V Košiciach

28.5.2012

VEC

Cenová ponuka

N a základe Vášho vyžiadania Vám predkladáme cenovú ponuku na dodávku zariadenia:

"Olfaktometer"
Charakteristika:
Zariadenie - Olfaktometer firmy ARS-FIa IUSA/ umožňuje priame pozorovanie a dokumentovanie
živých organizmov za defmovaných podmienok umožňujúcich zmenu tlaku, vlhkosti a obsahu
kyslíka resp. C02.
Zariadenie Olfaktometer pozostáva z Komôrky a Regulačného systému ADS
Komôrka: 4cestna testovacia aréna z tuhého UHMW - Poly Ethylene IPE/, doplnená o
zvlhčovaciu fTašu.
Regulačný systém ADS umožňuje vysokocitlivú zmenu prietoku - flow meter v 4 vstupoch,
zmenu tlaku od vákua až po 150 psi (1 MPa), vlhčenie prívodného média lvzduchu, zmesného
plynul, uhlíkové filtre, vlastný vákuovací zdroj, UV svetlo pre dezinfekciu zmesného plynu.
Cena včítane montáže a zacvičenia obsluhy:

7556,- EUR + DPH

Termín dodavky: Dodávka možná ihneď .
Platnosť

ponuky: do 30.6.2012

Platobné podmienky: Platba po dodávke na základe fakturácie so

.

splatnosťoj30

1~

dní.

Ing. Stefan Molokáč, CSc.
konateľ spoločnosti

P.O.Box G-14, SK - 04001 Košice 1
Bank. spoj.: Tatra banka 2627770526/1100
IBAN: SK8311000000002627770526

IČO: 36578797
DIČ: 2021818854
IČ DPH: SK2021818854

