
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:   7000064268/8180 

IČO:    151 882 
DIČ:    2020798395 
 
Kontaktná osoba: Jarmila Matejovová  tel.02/ 69 253 120 , e-mail jarmila.matejovova@cvtisr.sk  
 
 
a 
 

Predávajúci:   SCP PAPIER, a.s.    
Sídlo:    Mostová 5358/29, 034 01 Ružomberok     
                                       

Zastúpený:   Ing. Štefan Šteller     
    predseda predstavenstva  

Bankové spojenie:    
Číslo účtu:           

IČO:                36 373 583 
DIČ:                      2020124029 
 
Kontaktná osoba: Kohútová Ľubomíra tel. +421 905 888 706,  
e-mail lubomira.kohutova@scppaier.com  
 
 

 
Preambula 

 
Predmetom zmluvy je dodávka kancelárskeho papiera pre potreby realizácie projektu 
financovaného z Európskeho fondu pre obnovu a rozvoj (ERDF), v rámci Operačného 
programu Výskum a vývoj a pre prevádzkové potreby kupujúceho. 
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Čl. I 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je kúpa tovaru – kancelárskeho papiera -  špecifikovaného 

v Prílohe č. 1 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 piatich kalendárnych 

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, kvalite 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. Celková kúpna cena predstavuje sumu 39 938,70 EUR bez DPH, výška DPH 

7 987,75 EUR, celková kúpna cena  47 926,45 EUR s DPH za celý predmet zmluvy, 
ktorá je určená v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. 
z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej 
republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších 
predpisov. 

 
2. 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. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 



3. 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.    

 
4. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúcemu nebudú počas plnenia predmetu 

zmluvy poskytované preddavky. 
 

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

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

vystaveného daňového dokladu predávajúcim, ktorého splatnosť je 150 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. 

 
7. Predávajúci sa zaväzuje vyhotovenú faktúru v textovo čitateľnom súbore vo formáte 

PDF zaslať elektronicky na e-mailovú adresu kupujúceho 
jarmila.matejovova@cvtisr.sk a to bezodkladne po jej vyhotovení. Predávajúci 
vyhlasuje, že obsah faktúry poslanej poštou sa bude zhodovať s faktúrou poslanou 
v elektronickej podobe na e-mailovú adresu kupujúceho. 

 
 

      
Čl. IV 

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán 
 

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, 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 24 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. 
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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. Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodaným 

tovarom a poskytovanými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmlúv 
o poskytnutí Nenávratných finančných príspevkov (ďalej „NFP“), ktoré boli uzatvorené 
medzi MŠVVaŠ SR a kupujúcim, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12. 
Všeobecných zmluvných podmienok, ktoré tvoria prílohu k Zmluvám o poskytnutí NFP 
(MŠVVaŠ SR a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, 
príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, Orgán 
auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia 
Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané uvedenými orgánmi v 
súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskeho 
spoločenstva) a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť (ďalej len “Kontrola prijímateľa 
NFP“). 

 
10. Predávajúci sa zaväzuje v prípade Kontroly prijímateľa NFP poskytnúť kupujúcemu na 

základe jeho vyžiadania do piatich pracovných dní doklady (účtovné doklady, čestné 
prehlásenia, zmluvy, potvrdenia tretích strán a pod.) preukazujúce primeranosť kúpnej 
ceny tovarov a súvisiacich služieb v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov. 

 
11. Predávajúci je  zároveň povinný poskytnúť kupujúcemu všetku súčinnosť potrebnú na 

zabezpečenie dokladov a dôkazov, ktoré budú vyžadované v priebehu trvania Kontroly 
prijímateľa NFP a predávajúci ich bude mať k dispozícii tak, aby bola preukázaná 
primeranosť výšky kúpnej ceny za tovary podľa tejto kúpnej zmluvy, na základe ktorých 
predávajúci dodáva tovary s obdobnými alebo rovnakými technickými parametrami 
v porovnateľnom časovom období. 

 
Čl. V 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú - 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti. 
 
2. Zmluva zaniká predčasne momentom, keď úhrnná suma všetkých faktúr vystavených 

predávajúcim dosiahne čiastku stanovenú v rámci finančného limitu pre podprahovú 
zákazku podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, ktorá je uvedená v čl. III. bod 1 tejto zmluvy. 

 
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 predmetu zmluvy. 

 
7. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, dva rovnopisy 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. 

 
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. Zhotoviteľ 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. 

 
 
Kupujúci:         Predávajúci:  
 
 
 
Bratislava, dňa ....................    Bratislava, dňa ................... 
 
 
 
 
__________________________              _____________________________  
 prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.                                      Ing. Štefan Šteller 
                 riaditeľ                                                           predseda predstavenstva           
     CVTI SR       SCP PAPIER, a.s. 
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