Kúpna zmluva
uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov medzi
Zmluvnými stranami
Predávajúcim :
Malé centrum, s. r. o.
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
v zastúpení: Ing. Anton Žemlička, CSc.
IČO:
35812575
DIČ:
2020283991
IČ pre DPH SK2020283991
číslo účtu:

a
Kupujúcim:

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
v zastúpení:
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., generálny riaditeľ
IČO :
00 151 882
DIČ:
2020798395
IČ pre DPH :
SK2020798395
Číslo účtu:
7000064743/8180

takto:
Čl.1 Predmet zmluvy
1.1. Na základe tejto zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať odbornú literatúru pre účely
projektu „Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK“
ITMS kódy projektu 262 2 022 0095, 262 4 022 0043 špecifikovanú v Prílohe č. 1 tejto
zmluvy.
Čl. 2 Kúpna cena
2.1. Cena za predmet zmluvy vrátane dopravy do miesta určenia činí 14 000,07 € s DPH.
Podrobná kalkulácia ceny je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy.

Čl. 3 Čas dodania a prevzatia tovaru.
3.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar uvedený v čl. 2 zmluvy v termíne do 2 mesiacov od
podpísania zmluvy. Kupujúci sa zaväzuje tovar uvedený v čl. 2 zmluvy od predávajúceho
prevziať.
Čl. 4 Miesto plnenia
4.1. Predmet zmluvy bude dodaný na adresu: Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava.
Čl. 5 Platobné podmienky
5.1. Predávajúci je oprávnený dodaný tovar fakturovať po protokolárnom odovzdaní tovaru.
5.2. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za dodanie tovaru kúpnu cenu 14 000,07 € s DPH, slovom
sedemtisícpäťstotridsať eur štyridsať centov na základe predloženej faktúry, ktorá bude
obsahovať minimálne: obchodné meno a sídlo, IČO, DIČ Predávajúceho, meno, sídlo, IČO,

DIČ Kupujúceho, číslo zmluvy, číslo faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
označenie finančného ústavu a číslo účtu, na ktorý má byť platba poukázaná, názov
a množstvo tovaru, výšku ceny bez dane, sadzbu dane, fakturovanú sumu celkom vrátane
DPH, názov projektu, ITMS kódy, podpis oprávnenej osoby.
5.3. Kupujúci sa zaväzuje, po protokolárnom prevzatí tovaru, uhradiť faktúru do 100 dní od
jej doručenia (za predpokladu že faktúra spĺňa náležitosti podľa bodu 5.2.). Povinnosť
kupujúceho je splnená odpísaním čiastky z jeho účtu.
Čl. 6 Nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru
6.1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmete kúpy až úplným zaplatením kúpnej
ceny.
Čl. 7 Zodpovednosť za vady tovaru
7.1. Zmluvné strany sa budú riadiť § 422 a nasledujúcimi Obchodného zákonníka Slovenskej
republiky, ktoré upravujú nároky za zodpovednosť a vady dodaného tovaru.
7.2. Vady predmetu zmluvy bude kupujúci reklamovať preukázateľným spôsobom písomne
u predávajúceho a to okamžite po jej zistení.
Čl. 8 Zmluvné pokuty
8.1. V prípade omeškania dodávky tovaru (bez predom písomne dohodnutého náhradného
termínu) zaplatí predávajúci za každý deň omeškania dodávky tovaru kupujúcemu zmluvnú
pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného tovaru.
8.2. Pre prípad, že kupujúci bude v omeškaní s úhradou faktúry, predávajúci si môže uplatniť
nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
Čl. 9 Obaly a balenie
9.1. Predávajúci dodá tovar zabalený s odbornou starostlivosťou, tak aby počas transportu
nedošlo k jeho poškodeniu.
Čl. 10 Rôzne
11.1. 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 objednávateľa 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 plnej
miere. Povinnosť strpieť kontrolu sa ustanovuje po dobu upravenú všeobecne záväznými
pravidlami pre implementáciu projektov zo štrukturálnych fondov EÚ v programovom období
2007-2013 do 31. augusta 2020, resp. po dobu upravenú vo všeobecne záväzných predpisoch

pre implementáciu projektov zo štrukturálnych fondov EÚ v programovom období 20072013.
11.2. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením zmluvy, vrátane jej príloh a podpisov osôb
oprávnených konať za obe zmluvné strany na internete v súlade s platnými právnymi
predpismi.
11.3. Miesto plnenia a miestna príslušnosť súdu pre všetky nároky a spory vyplývajúce z
tohto zmluvného vzťahu je určená sídlom kupujúceho.
11.4. Všetky právne vzťahy súvisiace s kúpnou zmluvou podliehajú slovenskému právnemu
poriadku.
11.5. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné vykonať len písomnou formou po
obojstrannom odsúhlasení. Ak sa zmluva do troch mesiacov od jej uzavretia nezverejní, platí,
že k uzavretiu zmluvy nedošlo. Zmluvné strany dávajú svoj výslovný a neodvolateľný súhlas
so zverejnení zmluvy, ako aj všetkých faktúr vystavených na základe tejto zmluvy.
11.6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami, účinnosť
nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom
Úradom vlády SR.
11.7. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch. Každá zo zmluvných strán obdrží dva
rovnopisy.

Podpísané dňa ............................

.........................……………..........

Za predávajúceho
Ing. Anton Žemlička, CSc.
riaditeľ Malé centrum, s.r.o.

..................................……………….

Za kupujúceho
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.

generálny riaditeľ CVTI SR

Príloha č.1
Śpecifikácia predmetu zmluvy
Zoznam zahraničných odborných kníh
Názov titulu
Entrepreneurship, Small and Medium-Sized Enterprises and the
Macroeconomy
Sectoral Systems of Innovation
The Economics of Entrepreneurship
Corporate Social Entrepreneurship
Entrepreneurship and New Value Creation
Entrepreneurship in the Global Economy
Investing in Dynamic Markets
Models of Opportunity
Networks for Learning and Knowledge Creation in Biotechnology
Smart Products, Smarter Services
Sustainable Business Development
The Business of Healthcare Innovation
Social Entrepreneurship
New Technology Based Firms in the New Millennium: Funding: An
Enduring Problem
Entrepreneurial Action
Entrepreneurial and Business Elites of China: The Chinese Returnees
who have Shaped Modern China
Entrepreneurial Resourcefulness: Competing with Constraints
Entrepreneurial Strategic Content
Frontiers in Eco Entrepreneurship Research
Measuring the Social Value of Innovation: A Link in the University
Technology Transfer and Entrepreneurship Equation
Social and Sustainable Enterprise: Changing the Nature of Business
Social and Sustainable Entrepreneurship
Entrepreneurship and Global Competitiveness in Regional Economies:
Determinants and Policy Implications
Patents and strategic inventing: the corporate inventor's guide to creating
sustainable competitive advantage
Service innovation: how to go from customer needs to breakthrough
services
Upstarts!: how geny entrepreneurs are rocking the world of business and
8 ways you can profit from their success
Design Innovation for the Built Environment
Eco-Innovation and Sustainability Management
Entrepreneurial Marketing
Entrepreneurs
Health Technologies and International Intellectual Property Law
Health Technology Development and Use
Innovation in Pricing

Malé
Centrum
30,16
49,85
95,14
63,82
26,67
33,63
30,58
71,94
36,25
36,25
41,77
40,78
26,67
86,47
94,33
96,25
94,33
96,25
88,55
93,99
86,62
112,63
96,25
24,92
23,20
18,56
34,80
92,82
40,78
39,64
92,82
110,23
145,04

Počet
SPOLU v EUR
ks
2
8
2
2
2
2
7
2
6
8
2
6
2

60,32
398,8
190,28
127,64
53,34
67,26
214,06
143,88
217,5
290
83,54
244,68
53,34

7
2

605,29
188,66

2
2
2
2

192,5
188,66
192,5
177,1

8
2
2

751,92
173,24
225,26

2

192,5

6

149,52

2

46,4

2
2
2
10
8
5
5
2

37,12
69,6
185,64
407,8
317,12
464,1
551,15
290,08

Innovation Policy Challenges for the 21st Century
Intellectual Property in Academia
Intellectual Property Overlaps
Marketing Technologies
Methods in Product Design
Modern Intellectual Property Law 3/e
Nanotechnology Intellectual Property Rights
Online Communities and Open Innovation
Patent Policy
Private Copying
Sustainability
Business games for management and economics: learning by playing
E-business in the 21st century: realities, challenges and outlook
Enterprise information systems: contemporary trends and issues
Financial inclusion, innovation, and investments: biotechnology and
capital markets working for the poor
From knowledge management to strategic competence: assessing
technological, market and organisational innovation (third edition)
Fundamentals of patenting and licensing for scientists and engineers
Handbook on business information systems
Inside real innovation: how the right approach can move ideas from r&d
to market - and get the economy moving
Managing process innovation: from idea generation to implementation

92,82
40,78
31,72
96,30
67,29
39,64
38,51
104,43
107,63
96,30
69,61
73,10
48,73
100,95
71,94
91,66
50,99
152,00
22,66
78,05
SPOLU

2
10
6
10
5
6
6
4
6
8
2
2
2
2

185,64
407,8
190,32
963
336,45
237,84
231,06
417,72
645,78
770,4
139,22
146,2
97,46
201,9

2

143,88

2
10
2

183,32
509,9
304

8
2
223

181,28
156,05
14 000,07 €

