Kúpna zmluva
Zmluvné strany:
Predávajúci:
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
IČ pre DPH:
DIČ:
Registrácia:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Tel.:
Fax:
e-mail:

Slovart-G.T.G., s.r.o.
Krupinská 4, P.O.BOX 152
852 99 Bratislava 5
Ing. Ľudmila Grossová, konateľ
31346359
SK2020295321
2020295321
Okresný súd Bratislava I, vložka: 4697/B

02/63 839 485
grossova@slovart-gtg.sk
(ďalej len „ Predávajúci “)

Kupujúci:
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
IČ pre DPH:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
Kontaktná osoba:
tel.:
email:

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava
Prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., generálny riaditeľ
00151882
SK2020798395
Štátna pokladnica

PhDr. Gabriela Miklánková
02/69 253 121
gabriela.miklankova@cvtisr.sk
(ďalej len „ Kupujúci “)

uzavreli podľa § 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov túto
kúpnu zmluvu

Čl. I
Úvodné ustanovenia
1. Táto zmluva sa uzatvára pre účely realizácie národného projektu „Podpora zriadenia a
rozvoja Národného podnikateľského centra na Slovensku – I. etapa“ v rámci projektu
financovaného z Európskeho fondu pre obnovu a rozvoj (ďalej ERDF), v rámci
Operačného programu Výskum a vývoj, ITMS 26240220092
Čl. II
Predmet zmluvy
2. Predmetom zmluvy je kúpa elektronických knižných titulov vydavateľstiev IGI-Global,
Edward Elgar (platforma ElgarOnline) a Cambridge University Press (platforma
Cambridge Book Online).
3. Elektronické tituly sú zakupované na tzv. trvalý prístup a simultánne využitie pre
registrovaných používateľov (čitateľov) CVTI SR, a to podľa štandardných licenčných
podmienok vydavateľov uvedených v bode 1. Sprístupnenie elektronických kníh bude
zabezpečené na platformách vydavateľov na dohodnuté miesto dodania, t.j. IP adresy
Kupujúceho.
4. Súčasťou zmluvy je zoznam elektronických titulov (príloha č.1) uvedený v cenovej ponuke
v tabuľkovej forme, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.
Čl. III
Kúpna cena a platobné podmienky
1. Cena za predmet zmluvy, spolu bez DPH: 9 847,75 €
DPH 20%: 1 969,55 €
Cena za predmet spolu s DPH: 11 817,30 €
2. V cene predmetu zmluvy sú obsiahnuté náklady Predávajúceho spojené s dodaním
predmetu zmluvy.
3. Kupujúci uhradí dojednanú kúpnu cenu Predávajúcemu po prevzatí predmetu kúpy a na
základe faktúry vyhotovenej Predávajúcim.
4. Faktúra vystavená Predávajúcim musí spĺňať náležitosti daňového dokladu a obsahovať
minimálne nasledujúce údaje: obchodné meno a sídlo, IČO, DIČ Predávajúceho, meno,
sídlo, IČO, DIČ Kupujúceho, číslo tejto zmluvy, číslo faktúry, deň vyhotovenia a deň
splatnosti faktúry, deň dodania služby ( podľa preberacieho protokolu ), označenie
finančného ústavu a číslo účtu, na ktorý má byť platba poukázaná, názov podpornej
služby, výšku ceny bez dane, sadzbu dane, fakturovanú sumu celkom vrátane DPH, názov
projektu, ITMS kódy, podpis oprávnenej osoby.
5. Doba splatnosti faktúry je zmluvnými stranami dohodnutá na 60 dní odo dňa jej
doručenia Kupujúcemu.

6. Dohodnutú kúpnu cenu Kupujúci uhradí Predávajúcemu bankovým prevodom na účet
Predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Peňažný záväzok Kupujúceho zaplatiť
Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu podľa tejto zmluvy je splnený jej pripísaním na
účet Predávajúceho.
7. V prípade ak faktúra vystavená Kupujúcemu nebude obsahovať všetky požadované
náležitosti podľa bodu 4. tohto článku alebo nebude 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 resp. v prípade výkazov práce Príručka pre prijímateľa
NFP pre Operačný program Výskum a Vývoj v platnom znení zverejnená na internetovej
stránke www.minedu.sk), je Kupujúci oprávnený vrátiť ju Predávajúcemu na doplnenie
a/alebo opravu. Lehota, počas ktorej má Kupujúci právo na formálnu kontrolu faktúry
s právom opakovaného plynutia lehoty splatnosti je 15 dní od dňa doručenia faktúry.
V prípade ak Kupujúci zistí nedostatky vo faktúre, je oprávnený vyzvať Predávajúceho na
doplnenie resp. opravu faktúry a po opätovnom doručení opravenej/doplnenej faktúry sa
počíta lehota splatnosti odznova. Faktúru 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 Kupujúci právo opakovane žiadať
o prepracovanie faktúry a lehota po ich doručení plynie odznova.
8. V prípade omeškania Kupujúceho so zaplatením faktúry vznikne predávajúcemu nárok na
zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z oprávnene fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

Čl. IV.
Miesto a čas dodania
1. Miesto dodania predmetu zmluvy: IP adresy CVTI SR: 193.87.7.14

2. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy podľa čl. I tejto zmluvy kupujúcemu do 14
dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
Čl. V.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť prístup k elektronickým titulom vydavateľstiev IGIGlobal, Edward Elgar (platforma Elgar Online), Cambridge University Press (platforma
Cambridge Book Online) podľa Prílohy č.1., podľa licenčných podmienok vydavateľov.
2. Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly
orgánu oprávnenému vykonávať kontrolu podľa § 6 a § 10 zákona č. 528/2008 o pomoci
a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov
a podľa článku 59 a nasl. nariadenia Rady (ES) 1083/2006 resp. subjektom a osobám
povereným oprávnenými orgánmi podľa § 6 a § 10 zákona č. 528/2008 a podľa článku 59
a nasl. nariadenia Rady (ES) 1083/2006 na výkon kontroly. Za strpenie výkonu kontroly

a poskytnutie súčinnosti pri výkone kontroly neprináleží Predávajúcemu žiadna odmena,
náhrada ani iné plnenie. Predávajúci je povinný predovšetkým oznámiť nákladovú
štruktúru plnenia zákazky na základe požiadavky Kupujúceho alebo oprávneného orgánu
a nimi poverených subjektov a osôb, dodať podpornú dokumentáciu účtovného a iného
charakteru za účelom doloženia požadovaných podkladov pre výkon kontroly podľa
tohto bodu zmluvy. Za účelom preventívneho riešenia problémov spojených
s preukazovaním realizácie tejto zákazky je oprávnený požadovať tieto podklady aj
Kupujúci. Nestrpenie kontroly, neposkytnutie súčinnosti a nedodanie požadovaných
podkladov zo strany Predávajúceho sa bude považovať za závažné porušenie tejto
zmluvy. V prípade vzniku škody v dôsledku nestrpenia kontroly, neposkytnutia súčinnosti
a nedodania požadovaných podkladov zo strany Predávajúceho, je povinný Predávajúci
túto škodu nahradiť v plnom rozsahu. Povinnosť strpieť kontrolu sa ustanovuje po dobu
upravenú vo všeobecne záväzných predpisoch pre implementáciu projektov zo
štrukturálnych fondov EÚ v programovom období 2007-2013 do 31. augusta 2020.
3. Kupujúci sa zaväzuje riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu dohodnutú v čl. III. tejto zmluvy.

Čl. VI.
Zodpovednosť za vady a záruka za akosť
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy podľa čl. I tejto zmluvy bez
vád, v rozsahu podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.
2. Postup pri prípadnej reklamácii predmetu zmluvy sa bude riadiť licenčnými podmienkami
zahraničných vydavateľstiev.
3. Dodanie predmetu kúpy s vadami bude Kupujúci považovať za podstatné porušenie tejto
zmluvy.

Čl. VII.
Záverečné ustanovenia
1. Pre vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou platia ustanovenia Obchodného
zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Túto zmluvu je možné meniť iba písomne, formou číslovaných dodatkov podpísaných
oboma zmluvnými stranami.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obomi zmluvnými stranami 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.

4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán
obdrží po dva (2) rovnopisy.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na
znak toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je opis predmetu zákazky – Zoznam elektronických
titulov ( Príloha č.1 )

V Bratislave dňa .......... 2014

_____________________________
Ing. Ľudmila Grossová
Slovart-G.T.G., s.r.o.

V Bratislave dňa .......... 2014

_______________________________
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
Centrum vedecko-technických informácií SR

