
KÚPNA ZMLUVA 
 

uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 
medzi týmito zmluvnými stranami 

 
 

I. Zmluvné strany 
 
Kupujúci: Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká cesta 2193/17, 960 01  Zvolen
  
 
Zastúpený:   Ing. Pavel Laššák, riaditeľ školy 

IČO: 37956469 
DIC:    2021881081 
Bankové spojenie: štátna pokladnica 
Číslo účtu: SK84 8180 0000 0070 0039 3897  
Tel.: 045/5242172 
Email: zssdrevzveu@gmail.com 
 

 (ďalej len „kupujúci“) 
 

Predávajúci:  
            Adresa: 
Zastúpený:  
 IČO:      
 IČ DPH: 
 Zapísaný v obch. registri:  
 Bankové spojenie:  
 IBAN:  
 Tel.:  
    
 Email:  
 
  (ďalej len „predávajúci“) 

 
II. Preambula 

 
Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania –  
Zákazka s nízkou hodnotou, podľa zákona č. 343/2016 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi týmito zmluvnými stranami, ktorej víťazom 
sa stal predávajúci 

 
Táto zmluva je uzavretá podľa ustanovení § 409 až 470 Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami. 
 

 
III. Predmet zmluvy 

           Dodávka : Robotické rameno – triedna sada podľa prílohy č. 1  
 
 



IV. Dodacie podmienky 
 
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zákazky podľa čl. III. tejto zmluvy. Kupujúci 

sa zaväzuje tento tovar prevziať.  
2. Miesto dodania: SOŠ drevárska, Lučenecká cesta 17, Zvolen – prevzatie na základe 

dodacieho listu, ktorý svojim podpisom poverený zamestnanec. 
3. Spolu s predmetom dodania budú kupujúcemu odovzdané nasledovné doklady: 

•  Dodací list a  faktúra. 
 

          
V. Kúpna cena 

 
1. Kúpna cena bola stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR 

č.18/1996 Z. z. o cenách nasledovne:  
Celková cena za dodávku: 

       Cena bez DPH: .................... EUR  
       DPH .... %:   ..................... EUR  

      Cena s DPH:   ..................... EUR,  
      slovom: ...................................................... EUR ..................... centov 

 
2. Dohodnutá kúpna cena je stanovená v čase podpisu tejto zmluvy. 
3. Kúpna cena je splatná na základe faktúry predávajúceho, ktorá bude kupujúcemu 

odovzdaná súčasne s predmetom plnenia. Faktúra musí obsahovať náležitosti 
daňového dokladu a špecifikáciu ceny. Súčasťou faktúry musí byť dodací list. Lehota 
splatnosti faktúry je 30 dní  odo dňa jej doručenia. Pre účely tejto zmluvy sa za deň 
úhrady považuje deň poukázania príslušnej finančnej sumy z účtu kupujúceho na účet 
predávajúceho. 

4. V cene tovaru je zahrnutá doprava, vyloženie tovaru  a zaškolenie zamestnancov ktorí 
budú tovar používať na adrese kupujúceho. 

5. Kupujúci neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy. 
 
 

VI. Možnosť a spôsob úpravy ceny 
 

Kúpna cena je nemenná. Zmena ceny je možná v prípade legislatívnych zmien v oblasti 
daňových, colných, prípadne iných právnych predpisov. 
 

 
VII. Možnosť odmietnuť prebratie tovaru 

 
Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar z dôvodu nedodržania ceny, akosti, 
štruktúry alebo množstva tovaru špecifikovaného objednávkou, pokiaľ sa zmluvné strany 
nedohodnú inak.  
 
 

VIII. Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

Predávajúci je povinný: 



1. Dodať predmet kúpy kupujúcemu v požadovanom rozsahu a množstve, v bezchybnom 
stave a v dohodnutej kvalite a množstve spresnenom v objednávke do objektu 
kupujúceho, čo kupujúci potvrdí podpísaním dodacieho listu. 

 
 

Kupujúci je povinný: 
1. Kupujúci je povinný požadovanú dodávku prevziať. 
 
 

IX. Zmluvné pokuty a sankcie 
 

Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy medzi zmluvnými stranami je dojednaný 
zmluvný úrok z omeškania:  

 
a) V prípade omeškania so zaplatením faktúry, je predávajúci kupujúcemu 

fakturovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň 
omeškania. Za deň úhrady sa považuje dátum odpisu príslušnej čiastky z účtu 
kupujúceho. 

 
 

X. Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody za veci 
 
Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy dňom prevzatia tovaru. 
 

 
XI. Zodpovednosť za vady a záruka 

 
      Na predmet zmluvy sa vzťahuje záruka: 
 
1. Vady zjavné, zistené pri prevzatí dodávky, je kupujúci povinný reklamovať ihneď, 

najneskôr však do 3 dní odo dňa prevzatia tovaru, a to aj písomne. 
2. Vady skryté a vady akosti má kupujúci právo reklamovať počas celej doby spotreby 

tovaru. Kupujúci je povinný tieto vady reklamovať čo najskôr, najneskôr však do 5 dní od 
ich zistenia, a to písomne. 

3. Predávajúci je povinný vysporiadať reklamáciu vád zjavných ihneď, najneskôr však do 15 
dní od doručenia reklamácie. Reklamáciu skrytých vád tovaru a vád akosti je predávajúci 
povinný vysporiadať do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie. 

4. Vysporiadaním reklamácie sa rozumie rozhodnutie o uznaní alebo zamietnutí reklamácie 
a vyrovnanie sa s kupujúcim, a to dodaním bezvadného tovaru za tovar vadný, alebo 
poukázaním časti kúpnej ceny zodpovedajúcej cene reklamovaného tovaru na účet 
kupujúceho. 

 
 
 

XII.   Doba platnosti zmluvy a ukončenie zmluvy 
 
1.  Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia v zmysle § 47a) zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 
zákonníka v znení neskorších predpisov. Predávajúci súhlasí so zverejnením tejto zmluvy 
na internetovej stránke www.vucbb.sk. 



2.   Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 09.02.2021 do 15.02.2021 
3.   Túto zmluvu je možné ukončiť kedykoľvek písomnou dohodou zmluvných strán. 
4.    Odstúpiť od tejto zmluvy, je možné v prípadoch stanovených zákonom, alebo 
dohodnutých v tejto zmluve. Za podstatné porušenie zmluvy na účely odstúpenia od tejto 
zmluvy sa považuje najmä opakované omeškanie predávajúceho s dodávkou tovaru, alebo 
nedodržaním ceny. Zmluva zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od 
zmluvy druhej zmluvnej strany. 
5.   Predávajúci súhlasí s podmienkami súťaže určenými obstarávateľom, ktorej sa stal 
víťazom. 
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na znak 

čoho pripájajú svoje podpisy.  
 
 
 

XIII. Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že záväzkový vzťah, vzniknutý na základe tejto 
zmluvy sa bude riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

2. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov, odsúhlasených 
oboma zmluvnými stranami. 

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní obdrží kupujúci aj 
predávajúci jedno vyhotovenie. 

 
 
 
 
 
 

V ............ dňa:              2020      Vo Zvolene, dňa:  
 
 
 

 
 
_________________________________    ____________________________ 

    predávajúci                         kupujúci 
         



Príloha č. 1: 2/2 Opis premetu  zákazky 
Triedna sada pre znázornenie využitia robotov v priemysle a v bežnom živote.  Prostredníctvom WIFI 
alebo pripojením robotického zariadenia do externého boxu, umožňuje ovládať viacero robotických 
zariadení  z jednej operačnej stanice. Simulácia výrobnej linky. Vizuálne programovanie v slovenskom 
jazyku. Manuál a videomanuál v slovenskom jazyku. Sada musí pozostávať minimálne : 2 ks robotické 
rameno, požadované technické parametre: materiál : hliníková zliatina 6061, Inžiniersky plast,  rozsah 
pohybu 4 smerový, max. hmotnosť zdvíhaného objektu min. 0,50 kg, dosah ramena min. 31 cm, 
presnosť opakovania max. 0,2mm spotreba max. 70W, komunikačné porty min. USB, BT, WIFI, 2 ks 
lineárna vodiaca kolajnica požadované technické parametre: užitočné zaťaženie min. 4,8 kg, 
efektívna dĺžka min. 1000mm, rýchlosť max. 150mm/s, opakovaná presnosť polohovania max. 
0,01mm , 1 ks pásový dopravník, požadovaná technická špecifikácia : efektívne zaťaženie max. 0,5kg, 
prepravná vzdialenosť min. 0,6m,  rýchlosť posuvu min. 120mm/s., 1 ks auto, ovládané umelou 
inteligenciou integrujúce mechaniku, elektroniku, programovanie. Obsahuje senzory min. 3x 
ultrazvukový senzor, 2x farebný senzor, 1 x Infračervený senzor, 1 x geomagnetický senzor , 1 x 
svetelný senzor x 1 
 
 
 



Obstarávateľ: Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká cesta 2193/17 960 01 Zvolen
IČO: 37956469

Opis predmetu zákazky príloha č. 1/2

popis

ks

Cena za ks v € 
bez DPH

Cena za ks v € s 
DPH

DPH 20% Cenapolu 
v € s DPH

Dobot Magician - školská sada 2
Dobot - lineárna vodiaca koľajnica 2
Dopravník pásový 1
AL- Starter 1
Spolu s DPH

Dodávateľ: 

V...
Dňa: 
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