Hermes LabSystems, s. r. o.

SEMBID, s. r. o.

Číslo zmluvy predávajúceho: KJ03300113

Číslo zmluvy kupujúceho: 0411/2013

Kúpna zmluva č. 0411/2013
uzavretá v súlade s ustanovením §409 a nasl.zákona č.513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov

Zmluvné strany:
1.

Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Konajúci:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón:
Email:
Zapísaný:

SEMBID, s. r. o.
Jána Béreša 6243/9, 080 01 Prešov
MUDr. Anton Karabinoš, PhD.
.................................................
36 512 265
2022130132
Tatra Banka, a. s.
2929835049/1100
+421 51/7495185
sembidpo@sembid.sk
v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, vložka č. 16930/P
dňa 30.01.2006

(ďalej v texte aj ako „kupujúci“)

2.

Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Splnomocnený zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón:
Email:
Zapísaný:

Hermes LabSystems, s. r. o.
Púchovská 12, 831 06 Bratislava
RNDr. Andrej Vadkerti
Ing. Ján Hrouzek, PhD.
35693487
2020310083
SK2020310083
Tatra Banka, a. s.
2626040775/1100
02/4920 6938, 02/4488 2954
mail@hermeslab.sk
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro.,
vložka č. 11272/B

(ďalej v texte aj ako „predávajúci“)

Čl. II
Podklady pre uzatvorenie zmluvy
Táto zmluva je uzavretá v nadväznosti na Rámcovú dohodu č.02/2013, zo dňa 09.05.2013,
ktorá bola uzatvorená v súlade s ust. §11 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako výsledok zadávania nadlimitnej
zákazky postupom verejnej súťaže s názvom predmetu: „Spotrebný materiál pre projekt:

Kúpna zmluva

Strana 1 z 5

Hermes LabSystems, s. r. o.

SEMBID, s. r. o.

Centrum výskumu inovatívnych terapeutických postupov molekulárnej medicíny“, ITMS:
26220220163.
Čl. III
Právne predpisy
Vzájomné vzťahy oboch zmluvných strán sa riadia ust. zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), zákona č.18/1996 Z. z.
o cenách, v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov, zákona
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Čl. IV
Predmet zmluvy
1.

Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho v súlade s ust. Rámcovej dohody č. 02/2013
dodať kupujúcemu spotrebný tovar, a to podľa druhov a množstva uvedeného v Prílohe č.1b
k tejto zmluve, ktorá je v súlade s Prílohou č. 1b – Špecifikácia predmetu zákazky pre spotrebný
materiál uvedenej Rámcovej dohody (ďalej aj ako „Príloha č. 1b“) a v súlade s Prílohou č. 2 –
Kalkulácia ceny predmetu zákazky uvedenej Rámcovej dohody (ďalej aj ako „Príloha č.2“).
Príloha č. 1b a Príloha č.2 tvoria nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

2.

Kupujúci sa zaväzuje predmet tejto zmluvy prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu.

3.

Pokiaľ nie je v tejto zmluve ustanovené inak, vzťahujú sa na dodanie predmetu zmluvy
ustanovenia Rámcovej dohody č. 02/2013.

4.

Dodanie predmetu tejto dohody je financované z vlastných finančných zdrojov, zo zdrojov
verejného obstarávateľa, štátneho rozpočtu a zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho
rozvoja a to poskytnutím nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) z Operačného
programu: Výskum a vývoj, Prioritná os: 2 Podpora výskumu a vývoja, Opatrenie: 2.2 Prenos
poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe.
Čl. V
Kúpna cena a platobné podmienky

1.

Kúpna cena predmetu zmluvy podľa Prílohy č. 2 k tejto zmluve je stanovená vo výške:
cena za kompletnú dodávku bez DPH:
DPH 20%:
cena za kompletnú dodávku s DPH:

227 896,00 EUR
45 579.20 EUR
273 475,20 EUR

Cena je stanovená vrátane cla a dopravných nákladov na miesto plnenia.
2.

Kupujúcemu vzniká povinnosť na zaplatenie ceny po riadnom dodaní predmetu zmluvy
predávajúcim, na základe vystavenej faktúry, ktorá musí byť v súlade s objednávkou
vystavenou kupujúcim a Prílohou č. 1b a Prílohou č. 2 k tejto zmluve. Súčasťou faktúry musí
byť dodací list potvrdený povereným zástupcom kupujúceho aj predávajúceho podpisom
a odtlačkom pečiatky. Kupujúci a predávajúci sa zaväzujú vo všetkých písomnostiach, (listoch,
dodacích listoch a faktúrach, atď.) uvádzať číslo rámcovej dohody a číslo tejto kúpnej zmluvy.

3.

Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Kupujúci si vyhradzuje právo vrátiť
faktúru, ktorá nebude obsahovať všetky potrebné náležitosti. Po obdržaní opravenej faktúry
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začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry. V prípade novo vystavenej faktúry je predávajúci
povinný vyznačiť novú lehotu splatnosti.
4.

Predávajúci vystaví faktúru za dodaný tovar najneskôr do 5dní po odovzdaní tovaru kupujúcemu
a zašle ju doporučeným listom na adresu kupujúceho.

5.

Lehota splatnosti faktúry je 60 dní (podľa RD) odo dňa prevzatia faktúry kupujúcim. Kupujúci
neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.

6.

Kupujúci nezodpovedá za omeškanie úhrady faktúry, ktorá je spôsobená nevyplatením
finančných prostriedkov na účet predávajúceho zo strany jeho finančného ústavu.

7.

Obsahové náležitosti faktúry:
- označenie „faktúra“ a jej číslo,
- obchodné meno, sídlo, IČO a DIČ kupujúceho a predávajúceho,
- deň vystavenia faktúry,
- lehota splatnosti faktúry,
- názov projektu, kód ITMS projektu,
- číslo a názov tejto zmluvy,
- názov, adresa banky a číslo účtu predávajúceho,
- fakturovaná suma,
- náležitosti pre účely DPH,
- podpis zodpovednej osoby predávajúceho,
- prílohy k faktúre.
Pokiaľ faktúra nebude spĺňať dohodnuté obsahové náležitosti, je kupujúci oprávnený faktúru
vrátiť bez zaplatenia na doplnenie údajov. Predávajúci je povinný faktúru (daňový doklad)
podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy, t.j. prepracovania
a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je kupujúci v omeškaní s jej úhradou.

Čl. VI
Termín a miesto plnenia
1.

Miestom plnenia je: SEMBID, s. r. o., Hviezdoslavova 22, 080 01 Prešov.

2.

Lehota dodania predmetu zmluvy je do 60 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto
zmluvy na miesto určenia v ods.1 tohto článku.

3.

Predávajúci sa zaväzuje spresniť termín dodania predmetu zmluvy najneskôr 24 hodín pred jeho
dodaním.

4.

Ak predávajúci nesplní svoju povinnosť uvedenú v ods. 3 tohto článku, kupujúci nie je povinný
prevziať predmet zmluvy v deň doručenia, ale až v nasledujúci pracovný deň. Náklady v tomto
prípade znáša predávajúci.

5.

V prípade, ak predmet plnenia nebude spĺňať vlastnosti požadované kupujúcim v tejto kúpnej
zmluve, kupujúci je oprávnený prevzatie takejto dodávky odmietnuť.

6.

Kupujúci poveruje vo veciach realizácie zmluvy: ............................................................., tel.
+421......................., predávajúci poveruje vo veciach realizácie zmluvy Ing. Ján Hrouzek, PhD.,
tel. +421 2 4920 6938, 4488 2954
Čl. VII
Záručné podmienky a zodpovednosť za vady

1.

Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet tejto zmluvy v bezchybnom stave a kvalite a na základe
príslušných platných noriem a predpisov.
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2.

Predávajúci sa zaväzuje, že predmet zmluvy bude mať vlastnosti stanovené príslušnými
parametrami v súlade s Prílohou č. 1b k tejto zmluve.

3.

Záruka na predmet zmluvy je 12 mesiacov. Záruka na predmet zmluvy začína plynúť dňom
potvrdenia dodacieho listu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.

4.

Kupujúci je povinný písomne oznámiť prípadné vady predmetu zmluvy predávajúcemu bez
zbytočného odkladu ihneď po ich zistení. Oznámenie o vadách musí byť vykonané písomne,
alebo telefonicky a následne písomne a musí obsahovať:
•

číslo rámcovej dohody, číslo tejto kúpnej zmluvy, číslo dodacieho listu, resp.:
preberacieho protokolu a dátum dodávky,

•

popis vady alebo spôsob akým sa vada prejavuje

Čl. VIII
Zmluvné sankcie
1.

V prípade nesplnenia dohodnutého termínu dodávky, uvedeného v ods. 2 čl. VI tejto zmluvy je
kupujúci oprávnený požadovať od predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,01% z ceny
dodávky za každý aj začatý deň omeškania z ceny tej časti dodávky, ktorej sa omeškanie týka.
Kupujúci zmluvnú pokutu neuplatní v prípadoch charakterizovaných ako vyššia moc resp. zásah
úradných miest.

2.

V prípade omeškania úhrady kupujúcim podľa ods. 5 čl. V tejto zmluvy si predávajúci môže
uplatniť voči kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,01 % z neuhradenej fakturovanej
čiastky za každý aj začatý deň omeškania s výnimkou skutočností uvedených v ods. 6 čl. V tejto
zmluvy a okolnosti charakterizovaných ako vyššia moc resp.: zásah úradných miest.

Čl. IX
Záverečné ustanovenia
1.

Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy pri podstatnom porušení
povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie
povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy budú považovať porušenie akejkoľvek povinnosti
vyplývajúcej z tejto zmluvy v súlade s §436 a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie od
zmluvy odstupujúca strana písomne oznámi druhej strane bez zbytočného odkladu po tom, ako
sa o podstatnom porušení tejto zmluvy dozvedela.

2.

Zmluvné strany sú oprávnené od zmluvy odstúpiť aj v prípade, keď sa pre predávajúceho stalo
plnenie povinností, vyplývajúcich zo zmluvy celkom nemožným z dôvodov, spočívajúcich na
jeho strane. Zmluvná strana, ktorá týmto spôsobom odstúpi od tejto zmluvy, má právo
požadovať od druhej strany tejto strany sankciu vo výške 10% z ceny nesplneného predmetu
tejto zmluvy. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody podľa ust. §353
Obchodného zákonníka. Okolnosti vylučujúce úplnú alebo čiastočnú zodpovednosť zmluvnej
strany sú uvedené v ust. §374 Obchodného zákonníka.

3.

V prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek jej stranou, budú plnenia začaté v čase
odstúpenia riadne ukončené a preukázateľné náklady s tým spojené budú v plnej výške
uhradené.

4.

Zmeny, resp. doplnenia tejto zmluvy môžu byť vykonané formou dodatkov k tejto zmluve po
ich odsúhlasení oboma zmluvnými stranami. Takéto dodatky budú tvoriť nedeliteľnú súčasť
tejto zmluvy.
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5.

SEMBID, s. r. o.

Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným
tovarom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku uzavretej medzi kupujúcim a poskytovateľom NFP, a to oprávnenými osobami
poskytovateľa NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon
kontroly/auditu/overovania NFP u Predávajúceho sú najmä:
a) Poskytovateľ a ním oprávnené osoby,
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán
a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a EÚ;
a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

6.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom zverejnenia na web stránke kupujúceho. Je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých
predávajúci obdrží dva a kupujúci tri rovnopisy.

7.

Táto zmluva na dodávku predmetu zmluvy sa uzatvára na dobu určitú do 24 mesiacov od
podpisu.

V Bratislave, dňa: .........................................

V Prešove, dňa .................................

Za predávajúceho:..........................................

Za kupujúceho:..............................................

Ing. Ján Hrouzek, PhD.
splnomocnený zástupca

Kúpna zmluva

MUDr. Anton Karabinoš, PhD.
konateľ
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