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Kúpna zmluva 
 

uzavretá v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
 a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 409 a nasl. 

Obchodného zákonníka 
 
 
 
Zmluvné strany: 
 

Kupujúci:   Centrum vedecko-technických informácií SR 
Sídlo:    Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava  

Zastúpený:   Prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. 
    riaditeľ 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
Číslo účtu:   7000372463/8180 

IČO:    151 882 
DIČ:    2020798395 
 
Kontaktná osoba: PhDr. Ľubomír Kucka, tel.: 02/692 53 108,  
e-mail: lubomir.kucka@cvtisr.sk 
 
 
 

a 
 

 

Predávajúci:  REPRE, s. r. o. 
Sídlo:    Vlčie hrdlo 61 
    821 07 Bratislava 

Zastúpený:   Viktória Repovská 
     

Bankové spojenie:   
Číslo účtu:    

IČO:    35810122 
DIČ:                     2020798395 
 
Kontaktná osoba: e-mail:   repovska@repre.sk 
 
 
 
 
 

mailto:lubomir.kucka@cvtisr.sk�
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Preambula 
 

Predmetom zmluvy je dodávka reklamných predmetov pre potreby realizácie 
projektu PATLIB spolufinancovaného z prostriedkov Európskeho patentového 
úradu. 
 

Čl. I 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je kúpa tovaru – propagačných a reklamných 

predmetov -  špecifikovaného v Prílohe č. 1 a Príloha č. 2 tejto zmluvy.   
 

2. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar za podmienok stanovených touto 
zmluvou, odovzdať doklady vzťahujúce sa na tovar a previesť na kupujúceho 
vlastnícke právo a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu. 

 
3. Množstvo tovaru jednotlivo špecifikované v Prílohe č. 1 tejto zmluvy je 

kupujúci oprávnený meniť formou objednávky v jednotlivých položkách. 
 
 

Čl. II 
Spôsob plnenia predmetu zmluvy 

 
1. Zmluva bude plnená na základe písomných objednávok kupujúceho, ktoré 

budú obsahovať najmä vymedzenie tovaru podľa členenia uvedeného 
v Prílohe č. 1 zmluvy, požadované množstvo, miesto dodania tovaru a cenu 
tovaru. 

 
2. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu tovar v lehote do desiatich 

/14/ dní od dátumu doručenia objednávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú 
inak. 

 
3. Miestom dodania je sídlo kupujúceho uvedené v záhlaví tejto zmluvy. 
 
4. V prípade, ak predávajúci neodovzdá tovar v požadovanom množstve alebo 

na požadovanom mieste ani v náhradnej lehote, ktorú mu určí kupujúci, je 
predávajúci povinný za každé samostatné porušenie zaplatiť kupujúcemu 
zmluvnú pokutu vo výške 20 % z dohodnutej kúpnej ceny za príslušnú 
dodávku; tým nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody. 

 
 

Čl. III 
Kúpna cena a platobné podmienky 

 
1. Jednotkové ceny za jednotlivé typy tovaru sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto 

zmluvy. Jednotkové ceny predstavujú ceny z ponuky úspešného uchádzača, 
ktorého ponuku prijal kupujúci ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona č. 
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25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

 
2. Jednotkové ceny za jednotlivé typy tovaru uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy 

sú uvedené vrátane všetkých nákladov, ktoré súvisia s dodaním tovaru 
vrátane nákladov na dopravu. 

 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúcemu nebudú počas plnenia 

predmetu zmluvy poskytované preddavky. 
 

4. Kúpna cena je uhradená okamihom odpísania finančných prostriedkov z účtu 
kupujúceho. 

 
5. Úhradu za dodaný a prevzatý tovar bude kupujúci uhrádzať na základe riadne 

vystaveného daňového dokladu predávajúcim, ktorého splatnosť je 90 dní od 
jeho prevzatia poštovým prepravcom. V prípade omeškania sa kupujúceho 
s úhradou je predávajúci oprávnený požadovať úrok z omeškania vo výške 
0,01 % za každý deň omeškania. 

 
6. Faktúra vystavená Predávajúcim musí spĺňať náležitosti daňového dokladu a 

obsahovať minimálne: obchodné meno a sídlo, IČO, DIČ Predávajúceho, 
meno, sídlo, IČO, DIČ Objednávateľa, číslo zmluvy, číslo faktúry, deň 
odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie finančného ústavu a číslo účtu, 
na ktorý má byť platba poukázaná, názov Diela, výšku ceny bez dane, sadzbu 
dane, fakturovanú sumu celkom vrátane DPH, názov projektu „PATLIB“. 

 
  

7. Ak faktúra alebo jej prílohy nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti 
podľa bodu 6 tohto článku alebo nie sú v súlade s platnou legislatívou (zákon 
č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a zákon č. 
431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení, je Objednávateľ oprávnený ich 
vrátiť Predávajúcemu na doplnenie a/alebo opravu. Lehota, počas ktorej má 
Objednávateľ právo na formálnu kontrolu faktúry a jej príloh s právom 
opakovaného plynutia lehoty splatnosti je 15 dní od dňa doručenia faktúry s 
úplnými podkladmi. V prípade ak Objednávateľ zistí nedostatky vo faktúre 
alebo jej prílohách, je oprávnený vyzvať Predávajúceho na doplnenie resp. 
opravu faktúry resp. príloh a po opätovnom doručení opravenej/doplnenej 
faktúry a jej všetkých príloh sa počíta lehota splatnosti odznova. Faktúru a jej 
prílohy je možné vrátiť opakovane iba v prípade, ak Predávajúci napriek 
tomu, že bol vyzvaný, chybu neopravil, alebo sa chyba vyskytla v 
doplnených/zmenených údajoch; v takom prípade má Objednávateľ právo 
opakovane žiadať o prepracovanie faktúry a jej príloh a lehota po ich doručení 
plynie odznova. 

 
Čl. IV 

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán 
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1. Predávajúci je oprávnený plniť predmet tejto zmluvy aj prostredníctvom 
tretích osôb, zodpovedá však ako by plnil sám. 

 
2. Odovzdanie a prevzatie tovaru bude potvrdené na dodacom liste alebo 

preberacom protokole, ktorý bude podpísaný oprávnenými osobami 
predávajúceho a kupujúceho. 

 
3. Prevzatím tovaru prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na 

tovare z predávajúceho na kupujúceho. 
 

4. V prípade, že tovar bude dodaný s vadami, aj keď sa vada stane zjavnou po 
prechode nebezpečenstva škody na tovare, predávajúcemu prináležia nároky 
z vád tovaru v zmysle § 436 až 441 Obchodného zákonníka. 

 
5. Predávajúci preberá na seba záruku za akosť tovaru po dobu 12 mesiacov. 

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.  
 
6. Komunikácia medzi zmluvnými stranami sa uskutočňuje telefonicky, e – 

mailom alebo písomnou formou. Komunikovať a záväzne dohodnúť realizáciu 
jednotlivých objednávok sú oprávnené kontaktné osoby. 

 
7. Predávajúci prehlasuje, že tovar nemá právne vady a predávajúci je 

oprávnený vykonávať a udeliť všetky práva uvedené v tejto  zmluve a 
zodpovedá za ich nerušený výkon kupujúcim. 

 
8. V prípade, že tretia osoba akýmkoľvek spôsobom uplatní práva k tovaru, 

ktoré sú nezlučiteľné s právami vykonávanými kupujúcim, predávajúci sa 
zaväzuje bez zbytočného odkladu po písomnom oznámení kupujúceho 
o uplatnení nezlučiteľných práv vykonať všetky potrebné opatrenia na 
odstránenie právnych vád, vrátane návrhu na začatie súdneho alebo iného 
konania, ak je to potrebné na ochranu práv kupujúceho. 

 
9. Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe  k 

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom na 
Úrade vlády Slovenskej republiky, resp. v Obchodnom vestníku. Predávajúci 
berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto zmluvy ako aj 
jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva 
súhlas na zverejnenie tejto zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu. 

 
 

Čl. V 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, na 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej 

účinnosti s možnosťou predĺženia. 
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2. Zmluva zaniká predčasne momentom, keď úhrnná suma všetkých faktúr 
vystavených predávajúcim dosiahne čiastku stanovenú v rámci finančného 
limitu pre zákazku s nízkou hodnotou podľa zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
3. Zmluvu je možné ukončiť: 
a) Písomnou dohodou zmluvných strán. 

b) Písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán, a to aj bez uvedenia 
dôvodu. Výpovedná doba je tri mesiace a  začína plynúť prvým dňom 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po jej doručení druhej zmluvnej strane. 

c) Písomným odstúpením niektorej zo zmluvných strán z dôvodu podstatného 
porušenia zmluvných podmienok; podstatným porušením zmluvných 
podmienok je : 
• pre kupujúceho, ak predávajúci nedodá tovar v dohodnutom množstve, 

termíne alebo na dohodnuté miesto ani po poskytnutí dodatočnej lehoty 
na plnenie, 

• pre predávajúceho, ak je kupujúci v omeškaní s úhradou faktúry o viac 
ako 30 dní. 

Odstúpením sa zmluva zrušuje od okamihu doručenia odstúpenia druhej 
zmluvnej strane. 
 

4. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

 
5. Zmluvu je možné upravovať alebo meniť len po predchádzajúcej dohode 

zmluvných strán formou písomných dodatkov, pri ktorých potreba uzavretia 
vyplynie z nepredvídateľných skutočností, ktoré nebolo možné predvídať pred 
uzavretím zmluvy a ktorých obsah a rozsah nebude v rozpore s obsahom a 
rozsahom predmetu tejto zmluvy. 

 
6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 a Príloha č. 2 predmetu 

zmluvy. 
 

7. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden rovnopis pre každú 
zmluvnú stranu. 

 
8.  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami 

oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 
v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Ak 
sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy zmluva nezverejní platí, že k 
uzavretiu zmluvy nedošlo. 
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Kupujúci:      Predávajúci:  
 
 
 
Bratislava, dňa ....................   Bratislava, dňa................... 
 
 
 
_______________________           ______________________ 
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.                            Ing. Pave Glvač 
              riaditeľ                  konateľ 
    CVTI SR               REPRE, s.r.o. 
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Príloha č. 1 ku kúpnej zmluve 

 
Cenová kalkulácia: 
 

p.č. Popis Počet 
kusov 

Cena za 1 
kus bez 

DPH 

DPH za 1 
kus 

Cena za 
celkový 
počet 

kusov bez 
DPH 

DPH za 
celkový 
počet 
kusov 

Spolu 

1 Zakladače 300      

2 Perá 200      

3 Bloky na písanie A4 300      

4 Leták „Stav techniky“ 600      

5 Leták „Patentová analýzy“ 600      

6 Leták „Monitoring“ 600      

7 Leták „Služby Strediska...“ 600      

8 Lepky 250      

9 USB kľúč 4GB 100      
 

 
 
Špecifikácia predmetu zákazky: 
 

 
Predmetom zákazky je obstaranie reklamných predmetov : 
 
1. Pre potreby projektu PATLIB 

 

 300 kusov zakladačov 
 200 kusov pier  
 300 kusov blokov formátu A4 
 600 kusov letákov „Patentová rešerš na stav techniky“ 
 600 kusov letákov „Patentové analýzy a štatistiky“ 
 600 kusov letákov „Patentové monitorovacie služby“ 
 600 kusov letákov „Služby Strediska patentových informácií 

PATLIB v CVTI SR“ 
 250 lepiek 
 100 ks USB kľúč 

 
CPV: 22852000-7, 30192121-5, 22816100-4, 30234500-3; 18900000-8 
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Minimálna špecifikácia: 
 

Zakladače 
 

 Počet: 300 
 Farba: 1 farba - bezfarebný 
 Prevedenie: Plast, matný transparentný , 3 chlopne a gumičkou  
 Rozmer: musí vyhovovať pre uloženie dokumentov formátu A4 
 Popis:  

 Potlač – logo CVTI SR* (viď prílohu č.2 k výzve na predloženie 
cenovej ponuky) – farba čierna resp. strieborná 

 Potlač – logo PATLIB* (viď prílohu č.2 k výzve na predloženie 
cenovej ponuky) – farba čierna resp. strieborná 

 
Perá 
 

 Počet: 200 
 Farba: 1farba – čiastočne transparentné 
 Prevedenie: hladká matná úprava z plastu so stláčacím 

mechanizmom a plastovými doplnkami  
 Náplň: guličkové pero – modrá s hrúbkou tuhy 0,5mm 
 Popis na perách:  

 Potlač - logo PATLIB* (viď prílohu č.2 k výzve na predloženie 
cenovej ponuky), farba – strieborná  

 Potlač – text Stredisko patentových informácií PATLIB v CVTI 
SR* (viď prílohu č.2 k výzve na predloženie cenovej ponuky), 
farba - strieborná 

 
Bloky formátu A4 
 

 Počet: 300 
 Rozmer: A4 
 Papierový blok počtom listov (40+) s potlačou na každom liste 

s možnosťou trhania listov, čistý 
 Popis na každom liste bloku:  

 Potlač - odkaz na web CVTI SR: „http://www.cvtisr.sk/“ (viď 
prílohu č.2 k výzve na predloženie cenovej ponuky), čierna  
 Odkaz sa môže zmeniť na: patlib.cvtisr.sk o čom bude 

víťaz v dostatočnom predstihu informovaný 
 Potlač – logo EPÚ* (viď prílohu č.2 k výzve na predloženie 

cenovej ponuky) – farba čierna resp. šedá 
 Potlač – logo CVTI SR* (viď prílohu č.2 k výzve na predloženie 

cenovej ponuky) – farba čierna resp. šedá 
 Potlač – logo PATLIB* (viď prílohu č.2 k výzve na predloženie 

cenovej ponuky) – farba čierna resp. šedá 
 Potlač – text Stredisko patentových informácií PATLIB v CVTI 

SR* (viď prílohu č.2 k výzve na predloženie cenovej ponuky), 
farba – čierna  
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 Letáky 
 

 Počet Kusov: 2400 
 600 kusov letákov „Patentová rešerš na stav techniky“ 
 600 kusov letákov „Patentové analýzy a štatistiky“ 
 600 kusov letákov „Patentové monitorovacie služby“ 
 600 kusov letákov „Služby Strediska patentových informácií 

PATLIB v CVTI SR“ 
 Rozmer: A4 (landscape, obojstranná skladačka na 3 časti) 
 Tlač: farebná 
 Papier: 120g, lesklý 
 Vyhotovenie jednotného grafického návrhu 

 Jednotná grafická šablóna na 2400 
 Farebné odlíšenie pri jednotlivých druhoch letákoch 
 Potlač – logo EPÚ* (viď prílohu č.2 k výzve na predloženie 

cenovej ponuky) 
 Potlač – logo CVTI SR* (viď prílohu č.2 k výzve na predloženie 

cenovej ponuky)  
 Potlač – logo PATLIB* (viď prílohu č.2 k výzve na predloženie 

cenovej ponuky) 
 

Lepky  
 

 Počet kusov: 250 
 1ks 50 lístkov 

 Rozmery: 10cm x 5cm  
 Farba:ružová 250 ks 
 Popis:  

 Potlač – logo CVTI SR* (viď prílohu č.2 k výzve na predloženie 
cenovej ponuky) – farba čierna resp. šedá 

 Potlač – logo PATLIB* (viď prílohu č.2 k výzve na predloženie 
cenovej ponuky) – farba čierna resp. šedá 
 

USB kľúče 4GB, USB 2.0 
 

 Počet Kusov: 100 
 Pamäťová kapacita: 4GB 
 Typ: USB 2.0 
 Farba plastovej časti: zelená 
 Prevedenie: rotačný USB kľúč hliníkový  
 Rozmer: 55 x 20 x 10 (mm), Tolerancia ± 10%. 
 Popis: 

 Potlač na hliníkovej časti - logo CVTI SR a PATLIB* (viď prílohu 
č.2 k výzve na predloženie cenovej ponuky), farba – čierna, 
nezmazateľný 
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Príloha č. 2 ku kúpnej zmluve 

 
 

 
• LOGO PATLIB: 

 
 

 
• ODKAZ NA WEB CVTI SR: 

www.cvtisr.sk 
 

možnosť 
 

patlib.cvtisr.sk 
 

• LOGO  CVTI SR 
 

 
 

• POTLAČ text Stredisko Patentových informácií v CVTI SR 
 

Stredisko patentových informácií PATLIB v CVTI SR 
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