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KÚPNA ZMLUVA 
na dodávku kancelárskeho papiera 

uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 
 

Čl. I  

ZMLUVNÉ STRANY 

Predávajúci: 

 
Obchodné meno:  SCP PAPIER, a. s. 

Sídlo organizácie:  Mostová 5358/29, 034 01 Ružomberok 1 

V mene organizácie koná:  Ing. Štefan Šteller, predseda predstavenstva 

Bankové spojenie:   

Číslo účtu:    

IBAN:     

IČO:    36 373 583 

DIČ:    20 20 12 40 29 

IČ DPH:   SK 20 20 12 40 29 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 10039L 

(ďalej len „predávajúci“) 

 
Kupujúci: 
 

Obchodné meno: Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 

Sídlo organizácie: Lamačská cesta 8/A, 811 04  Bratislava 

Štatutárny zástupca:  prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., generálny riaditeľ 

IČO: 00151882 

IČO DPH: SK2020798395 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Zapísaný: Register organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky 

Internetová adresa: www.cvtisr.sk 

(ďalej len „kupujúci“) 

 
Východiskovým podkladom na uzavretie tejto kúpnej zmluvy na dodávku kancelárskeho 

papiera je úspešná ponuka predávajúceho zo dňa 29. 10. 2014, predložená do zákazky, ktorá 

nie je nadlimitnou ani podlimitnou a bola realizovaná podľa § 9 ods. 9 zákona č. 

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

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). 
 

Čl. II. 

PREDMET ZMLUVY A SPÔSOB PLNENIA 
2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kancelársky papier (ďalej tiež 
„tovar“ alebo „predmet zmluvy“), podľa kalkulácie a špecifikácie predmetu zmluvy uvedenej 

v prílohe č. 1 zmluvy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy,  vrátane nasledujúcich 

súvisiacich služieb: 

2.1.1 zabezpečenie  dopravy:  doprava  tovaru  na  miesta  plnenia  predmetu  zmluvy podľa 

článku 3 bodu 3.1 , najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia objednávky 

vyhotovenej na základe tejto zmluvy, 

2.1.2   zabezpečenie vykládky: vyloženie  tovaru v mieste plnenia . 

 
2.2 Plnenie predmetu zmluvy sa bude realizovať na základe písomných objednávok 

vystavených kupujúcim počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy. 

http://www.cvtisr.sk/
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2.2.1  V  jednotlivých  objednávkach  bude  uvedená  špecifikácia  tovaru  zhodná  so 

špecifikáciou v prílohe č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (formát, 

plošná hmotnosť, kvalita, belosť a pod.), požadované množstvo, termín dodania, cena 

a miesto plnenia. Kupujúci tiež v každej objednávke uvedie kontaktné údaje 

zodpovedného zástupcu kupujúceho určeného na kontakt s predávajúcim. 

2.2.2   Za  záväznú  objednávku  sa  považuje  objednávka  zaslaná  elektronickou  poštou  na 

adresu scppapier@scppapier.com. Predávajúci po prevzatí objednávky potvrdí 

kupujúcemu správou zaslanou elektronickou poštou čas prevzatia objednávky a 

predpokladaný termín dodania predmetu zmluvy. 

2.2.5   Neakceptovanie objednávky zo strany  predávajúceho  sa  považuje  za  podstatné 

porušenie zmluvy. 

2.2.6 Odovzdanie predmetu zmluvy kupujúcemu uskutoční zodpovedný zástupca 

predávajúceho v mieste plnenia,  v  špecifikácii, termíne, cene a množstve uvedených 

v objednávke..   Dopravu   na   miesto   plnenia   určené   v   objednávke   zabezpečuje 

predávajúci na vlastné náklady a nesie plnú zodpovednosť za škody vzniknuté na 

predmete zmluvy až do jeho odovzdania kupujúcemu. 

2.2.7  Dodávka predmetu zmluvy sa považuje za splnenú jej odovzdaním zodpovedným 

zástupcom predávajúceho a prevzatím v mieste plnenia predmetu zmluvy 

zodpovedným zástupcom kupujúceho, ktorý vykoná kontrolu špecifikácie a množstva 

predmetu zmluvy. Predmet zmluvy v objednávke sa bude preberať na základe 

odovzdávacieho a preberacieho protokolu, ktorý odsúhlasia a potvrdia zodpovední 

zástupcovia oboch zmluvných strán (bod 2.2.1). 

2.2.8   Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať kupujúceho o 

vzniku akejkoľvek udalosti alebo okolnosti, ktorá sťažuje realizáciu predmetu zmluvy. 

2.2.9   Kupujúci sa zaväzuje za riadne a včas dodaný tovar zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu v 

súlade s prílohou č. 1 k tejto zmluve. 

2.2.10 Tovar, ktorý tvorí predmet zmluvy, musí byť certifikovaný a schválený na dovoz a 

predaj  v  Slovenskej  republike,  resp.  v  rámci  Európskej  únie  a  musí  vyhovovať 

platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom 

platným na území Slovenskej republiky. 
 
 

 
 

3.1 Miesto dodania: 

Čl. III 

TERMÍN, MIESTO DODANIA A MNOŽSTVO 

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

 Centrum vedecko-technických informácií SR,  Staré Grunty 52, 842 44  Bratislava. 

Miesto dodania v zmysle tohto bodu zmluvy bude špecifikované v  objednávke. 

 
3.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar do miesta dodania určeného v písomnej objednávke, 

a to najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia objednávky, ak sa zmluvné strany 

nedohodnú inak. Spolu s dodaním tovaru odovzdá kupujúcemu aj doklady potrebné na 

prevzatie a predmetu zmluvy. 

 
3.3 Predávajúci sa zaväzuje oznámiť kupujúcemu termín dodania tovaru do miesta dodania 

najneskôr 1 pracovný deň pred jeho doručením. V prípade porušenia tejto povinnosti nie je 

kupujúci povinný prevziať tovar v deň jeho doručenia, ale až v nasledujúci pracovný deň. 

Náklady spojené s odmietnutím prevzatia takejto dodávky znáša predávajúci. 
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3.4 Kupujúci sa zaväzuje prevziať  tovar, ktorý bol dodaný riadne a včas, t.j. tovar a jeho 

dodávka bude v súlade s príslušnými požiadavkami kupujúceho uvedenými v objednávke a v 

tejto zmluve. Inak  si  kupujúci  vyhradzuje právo  tovar neprevziať a nezaplatiť kúpnu cenu. 

 
Čl. IV KÚPNA 

CENA 
4.1 Cena predmetu zmluvy bude stanovená dohodou zmluvných strán v EUR,v súlade so 
zákonom č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva 

financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov bez možnosti 

úpravy. 

4.2 Celková kúpna cena predmetu zmluvy je dohodnutá nasledovne: 

Celková kúpna cena bez DPH: 11 118,59 EUR 

Sadzba DPH v % a výška DPH: 2 223,72 EUR 
Celková  kúpna cena vrátane DPH: 13 342,31 EUR 

 
Slovom: Trinásťtisíctristoštyridsaťdva EUR a 31 centov. 

 
 

4.3 Kalkulácia jednotkových cien tovaru je súčasťou prílohy č. 1 k tejto zmluve a obsahuje 

všetky náklady predávajúceho spojené s plnením predmetu zmluvy (dodávky, dopravy, 

vykládky a pod.). 

 
4.4 Predávajúcemu nevznikne nárok na úhradu dodatočných nákladov, ktoré si nezapočítal do 

ceny predmetu zmluvy. 
 

Čl. V PLATOBNÉ 

PODMIENKY 
5.1 Úhrada kúpnej ceny podľa čl. IV bude realizovaná formou bezhotovostného platobného 
styku bez zálohovej platby na základe čiastkového plnenia predmetu zmluvy (na základe 

objednávky). 

 
5.2 Úhrada kúpnej ceny za jednotlivé čiastkové plnenia predmetu zmluvy, na základe 

písomných objednávok, bude realizované priebežne na základe samostatného daňového 

dokladu – faktúry. Predávajúcemu vznikne právo na vystavenie faktúry dňom podpísania 

odovzdávacieho a preberacieho protokolu poverenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

Odovzdávací a preberací protokol bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť každej faktúry. 

 
5.3 Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia do podateľne 

kupujúceho. 

5.4 Predávajúcim vystavená faktúra ako daňový doklad musí byť vyhotovená v súlade s 

ustanoveniami zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov. V prípade, ak faktúra vystavená predávajúcim nebude obsahovať všetky zákonom 

stanovené náležitosti alebo bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, kupujúci má 

právo takúto faktúru vrátiť predávajúcemu na jej doplnenie, resp. opravu a predávajúci je 

povinný  podľa  charakteru  nedostatku  vystaviť  novú,  opravenú,  resp.  doplnenú  faktúru  s 

novou lehotou splatnosti. 
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Čl. VI 

ZÁRUČNÉ PODMIENKY A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 
6.1 Predávajúci sa zaväzuje, že dodá tovar v dohodnutom čase, v množstve, rozsahu, kvalite a 
v prevedení podľa podmienok dohodnutých v zmluve. 

 
6.2 Predávajúci sa zaväzuje, že tovar v čase odovzdania kupujúcemu má a počas stanovenej 

záručnej doby bude mať vlastnosti stanovené technickými parametrami. 

 
6.3 Predávajúci dodá tovar, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej 

republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, 

STN a všeobecne záväzným právnym predpisom. 

 
6.4 Záručná lehota na dodaný tovar je 24 mesiacov odo dňa jeho prevzatia na základe 

odovzdávacieho a preberacieho protokolu. 

 
6.5 Predmet zmluvy, ktorý nezodpovedá zmluvne dohodnutým podmienkam, je predávajúci 

povinný vymeniť v lehote do 48 hodín od oznámenia jeho vady, ak sa zmluvné strany 

nedohodnú inak. 

 
6.6 Ak predávajúci neodstráni vadu v dohodnutom termíne alebo ak je vada neodstrániteľná , 

kupujúci má právo, aby mu predávajúci poskytol bezodplatne iný predmet zmluvy, ktorý je 

určený na ten istý účel. 

 
6.7 Kupujúci nie je povinný zaplatiť kúpnu cenu, ak pre vadu, ktorú nespôsobil, nemohol 

predmet zmluvy užívať dohodnutým spôsobom. 

 
6.8 Pri zodpovednosti za vady sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 422 a nasl. 

Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady tovaru. 

 
6.9 Vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza na kupujúceho dňom riadneho splnenia 

záväzku, t.j. dňom podpísania odovzdávacieho a preberacieho protokolu poverenými 

zástupcami oboch zmluvných strán 
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Čl. VII 

ZMLUVNÉ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY 
7.1 V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru v dohodnutých termínoch vrátane 
poskytnutia súvisiacich služieb, je kupujúci oprávnený uplatniť si nárok na zaplatenie 

zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z celkovej ceny dodávaného tovaru na základe objednávky, 

za každý , aj začatý deň omeškania,. 

 
7.2 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry v dohodnutej lehote je predávajúci 

oprávnený uplatniť si nárok na úrok z omeškania maximálne vo výške určenej nariadením 

vlády č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. 

 
7.3 V prípade dodania vadného tovaru, okrem nárokov z vád tovaru upravených v § 436 

Obchodného zákonníka, kupujúci je oprávnený uplatniť si nárok na zmluvnú pokutu vo výške 

0,5 % z ceny vadného tovaru, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

 
7.4 Úhradou zmluvnej pokuty sa predávajúci nezbavuje povinnosti pokračovať v plnení 

predmetu zmluvy, ani nahradiť škodu, ktorá porušením povinností vznikla. 

 
7.5 Uhradením zmluvnej pokuty tiež nezaniká nárok kupujúceho na náhradu škody. 

 
7.6 Pri nebezpečenstve škody na tovare platia ustanovenia § 455 a nasl. Obchodného 

zákonníka. 

 
7.7 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich zo zmluvy budú zmluvné 

strany postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, resp. 

Občianskeho zákonníka. 

Čl. VIII SKONČENIE 

ZMLUVY 
8.1 Zmluva je uzatvorená do vyčerpania finančného limitu   14 400,00    EUR vrátane DPH 
najdlhšie do 31.3.2015 

 
8.2 Dôvodom na odstúpenie od zmluvy kupujúcim   je podstatné porušenie zmluvy 

predávajúcim a to: 

8.2.1 predávajúci nie je schopný dodať tovar alebo nedodá tovar za cenu určenú v kalkulácii 

ceny uvedenej v prílohe č. 1 zmluvy v požadovanej kvalite a špecifikácii. 

8.2.2 omeškanie s dodávkou tovaru (o viac ako 30 kalendárnych  dní), 

8.2.3. Odstúpenie od zmluvy bude účinné dňom doručenia písomného   odstúpenia od zmluvy 

druhej zmluvnej strane. Týmto dňom zmluva zaniká. 

 
Čl. IX ZÁVEREČNÉ 

USTANOVENIA 
9.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch 
zmluvných strán a účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu. 

 
9.2 Vzťahy touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka v platnom znení, Občianskeho zákonníka v platnom znení, zákona o verejnom 

obstarávaní a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 
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9.3      Túto   zmluvu   možno   meniť   alebo   dopĺňať   iba   formou   písomných   dodatkov 

podpísaných obidvoma zmluvnými stranami a to  iba v súlade s § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 

 
9.4      Predávajúci berie na vedomie, že Kupujúci je v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. v znení 

neskorších  predpisov  a zákona  č.  211/2000  Z.  z v znení  neskorších  predpisov  povinný 

zverejňovať informácie, ktoré sa získali za verejné financie. 

Predávajúci  súhlasí  so  zverejnením  tejto  zmluvy  v Centrálnom  registri  zmlúv  ako  aj  so 

zverejnením    dokumentov  súvisiacich s dodaním  predmetu  zmluvy  podľa §  49a)  zák.  č. 

25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov v Profile verejného obstarávateľa. Tento súhlas 

udeľuje predávajúci bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia. 

 
9.5 Ak predávajúci použije na čiastkové plnenia predmetu zmluvy subdodávateľov, zoznam 

týchto  subdodávateľov  bude  tvoriť  prílohu  č.  2  k  zmluve.  V  prípade,  že  niektorí  zo 

subdodávateľov nebude v okamihu podpísania zmluvy známy a vstúpi do procesu v priebehu 

plnenia predmetu zmluvy, predávajúci je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť 

kupujúcemu do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom 

 
9.6  Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah zmluvy je im dostatočne určitý a zrozumiteľný, je 

prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, zmluvu si prečítali, oboznámili sa s jej obsahom a na 

znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

 
9.7 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dva sú určené pre kupujúceho a dva 

pre predávajúceho. 

 
9.8  Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je jej príloha: 

Príloha č. 1: Kalkulácia a špecifikácia predmetu zmluvy 
 
 
 
 
 

V Bratislave, dňa  10.11.2014                                    V Bratislave, dňa 4. 11. 2014 

za kupujúceho:                                                                     za predávajúceho: 
 
 
 
 
 
 

…………………………................... 

prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., 

generálny riaditeľ 

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

Ing. Štefan Šteller 

predseda Predstavenstva 

SCP PAPIER, a. s. 



Príloha č.1 Kalkulácia a špecifikácia predmetu zmluvy. 

P. č. Názov tovaru  M. j.  Množstvo v 
M.j                     

Cena za 
M.j. bez 
DPH 

Cena za  
množstvo 

A 2 Kopírovací papier  bal. 200 4,22 844 

* formát: A3 

*kvalita: B- 

*biely papier s plošnou hmotnosťou 80g/m2 

*hrúbka minimálna:          106 

*belosť minimálna:(CIE):   146±3 

*opacita minimálna:           90 % 

*poskytuje výborné výsledky pri čiernobielej tlači a pri 
kopírovaní veľkého množstva dokumentov 

*balenie: 1 balík = 500 listov 

A 3 Kopírovací papier  bal. 2000 2,36 4720 

* formát: A4 

*kvalita: A 

*biely papier s plošnou hmotnosťou 80g/m2 

*certifikácia FSC 

*belosť minimálna:(CIE):   168±3 

*opacita minimálna:           92 % 

*poskytuje výborné výsledky pri farebnej laserovej aj 
atramentovej tlači a pri kopírovaní či faxovaní 

*vhodný  pre obojstranné kopírovanie a tlač vo 
vysokorýchlostných tlačiarňach a kopírovacích strojoch 

*balenie: 1 balík = 500 listov 

A 4 Kopírovací papier bal. 150 4,87 730,5 

* formát: A4 

*kvalita: A 

*biely papier s plošnou hmotnosťou 90g/m2 

*certifikácia FSC 

*belosť minimálna:(CIE):   160±3 

*opacita minimálna:           92 % 

*poskytuje mimoriadne ostré výtlačky a brilantné farby 
pri digitálnej farebnej aj čiernobielej tlači a kopírovaní 

*vhodný  pre obojstranné kopírovanie a tlač vo 
vysokorýchlostných tlačiarňach a kopírovacích strojoch 

*balenie: 1 balík = 500 listov 

A 5 Kopírovací papier  bal. 80 9,72 777,6 

* formát: A3 

*kvalita: A 



*biely papier s plošnou hmotnosťou 90g/m2 

*certifikácia FSC 

*belosť minimálna:(CIE):   160±3 

*opacita minimálna:           92 % 

*poskytuje mimoriadne ostré výtlačky a brilantné farby 
pri digitálnej farebnej aj čiernobielej tlači a kopírovaní 

*vhodný  pre obojstranné kopírovanie a tlač vo 
vysokorýchlostných tlačiarňach a kopírovacích strojoch 

*balenie: 1 balík = 500 listov 

A 6 Kopírovací papier bal. 80 6,78 542,4 

* formát: A4 

*kvalita: A 

*biely papier s plošnou hmotnosťou 120g/m2 

*certifikácia FSC 

*belosť minimálna:(CIE):   160±3 

*opacita minimálna:           92 % 

*poskytuje mimoriadne ostré výtlačky a brilantné farby 
pri digitálnej farebnej aj čiernobielej tlači a kopírovaní 

*balenie: 1 balík = 500 listov 

A 8 Kopírovací papier  bal. 40 4,55 182 

* formát: A4 

*kvalita: A 

*biely papier s plošnou hmotnosťou 160g/m2 

*certifikácia FSC 

*belosť minimálna:(CIE):   160±3 

*opacita minimálna:           92 % 

*poskytuje mimoriadne ostré výtlačky a brilantné farby 
pri digitálnej farebnej aj čiernobielej tlači a kopírovaní 

*balenie: 1 balík = 250 listov 

A 9 Kopírovací papier  bal. 30 9,08 272,4 

* formát: A3 

*kvalita: A 

*biely papier s plošnou hmotnosťou 160g/m2 

*certifikácia FSC 

*belosť minimálna:(CIE):   160±3 

*opacita minimálna:           97 % 

*poskytuje mimoriadne ostré výtlačky a brilantné farby 
pri digitálnej farebnej aj čiernobielej tlači a kopírovaní 

*balenie: 1 balík = 250 listov 

A 14 Kopírovací papier  bal. 32 4,78 152,96 

* formát: A4 



*kvalita: A 

*biely papier s plošnou hmotnosťou 250g/m2 

*certifikácia FSC 

*belosť minimálna:(CIE):   138±2 

*opacita minimálna:           98 % 

*má povrchovú úpravu špeciálne prispôsobenú pre 
farebnú laserovú tlač s jedinečným lesklým efektom 

*balenie: 1 balík = 250 listov 

A 15 Kopírovací papier  bal. 20 9,56 191,2 

* formát: A3 

*kvalita: A 

*biely papier s plošnou hmotnosťou 250g/m2 

*certifikácia FSC 

*belosť minimálna:(CIE):   138±2 

*opacita minimálna:           98 % 

*má povrchovú úpravu špeciálne prispôsobenú pre 
farebnú laserovú tlač s jedinečným lesklým efektom 

*balenie: 1 balík = 250 listov 

  CAD/GIS         

A 21 Matt Coated Paper 120gsm/30m/1524 mmm ks 20 52,2 1044 

*základný poťahovaný papier pre technickú tlač, 
matná úprava, šírka 60", rola 

A 34 Canvas Satin 350gsm/15 m ks 3 291,21 873,63 

*pololesklé plátno pre tlač reprodukcií, nebielený 
povrch s hrubšou štruktúrou, šírka 42", rola 

  POSTER / SignMaking         

A 38 130g Synthetic paper - Odolný a pevný banner 
materiál so vzhľadom papiera 

ks 3 262,633 787,9 

*šírka 42", rola 35m 

  Cena celkom bez DPH       11118,59 
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