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Kúpna zmluva č. 24/2021-STM
uzavretá v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších

predpisov uzatvorená medzi:

Kupujúci:
Sídlo:
V zastúpení:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 
Číslo účtu:
Číslo tel.:
Email:

Slovenské technické múzeum 
Hlavná 88, 040 01 Košice 
Mgr. Zuzana Šullová, generálna riaditeľka 
31 297 111 
SK2021443380 
Štátna pokladnica 
SK 90 8180 0000 0070 0007 1070 
055/7260649 
stm@stm-ke.sk

Oprávnené osoby zastupujúce objednávateľa : Mgr. Zuzana Šullová, generálna riaditeľka 
Právna forma : štátna príspevková organizácia, zriadená Ministerstvom kultúry SR
Zriaďovacia listina: MK 1426/2010-10/5882 v znení MK-2767/2015-110/13883
( ďalej len „ kupujúci“ ) 
a
Predávajúci: ARCHITEKTÚRA PRACOWNIA PROJRKTOWA -  Krzysztof K<?pa

Obchodné meno:
Adresa: 32-700 Bochnia, ul Oračka 1 Polska
Zastúpený: Krzysztof Kçpa
IČO: 868 120 57 69
DIČ: 850208254
IČ DPH: PL 868 120 57 69
Teľ: 0048604908170 e-mail: kepa@pro.onet.pl
( ďalej len „ predávajúci “ )

ČI. 1
Podklady pre uzavretie tejto zmluvy

Táto kúpna zmluva (ďalej len „zmluva“) sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle ust. 
117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Kupujúci ako verejný obstarávate!’ na 
obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup podľa § 117 Zákona o verejnom obstarávaní.

ČI. 2
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho predať a dodať kupujúcemu figuríny v počte 6 ks pre 
objekt NKP Sklad soli v Múzeu Solivar v Prešove podľa technickej špecifikácie, ktorá špecifikácia je 
uvedená v prílohe č.1 a tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (ďalej len ako „tovar“, alebo „predmet kúpy“) 
za podmienok podľa tejto zmluvy, previesť na kupujúceho vlastnícke právo k tovaru a záväzok kupujúceho 
zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu podľa tejto zmluvy.

ČI. 3
Kúpna cena a platobné podmienky

Kúpna cena za predmet kúpy bola stanovená na základe výsledku verejného obstarávania. Zmluvná 
cena je konečná a je vrátane DPH. Predmet kúpy je predávajúci povinný dodať kupujúcemu v ponúknutej 
cene a požadovanej kvalite podľa článku 1 a 2 tejto zmluvy.
Cena predmetu kúpy bez DPH za 6 ks 2604,00 €
Hodnota DPH 20% 520,80 €
Cena predmetu kúpy vrátane DPH 3124,80 € (ďalej len ako “kúpna cena”).

Kupujúci sa zaväzuje za predmet kúpy zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu a to na základe 
predávajúcim vystavenej faktúry po dodaní predmetu kúpy kupujúcemu. Kúpnu cenu zaplatí kupujúci 
predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený predávajúcim v tejto zmluve, v 
lehote splatnosti 30 dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu.

Predávajúcemu vznikne právo vystaviť kupujúcemu faktúru s vyúčtovaním kúpnej ceny, ak bol tovar 
dodaný kupujúcemu riadne, v požadovanom množstve, akosti a vyhotovení spolu s dokladmi, ktoré sú 
potrebné na prevzatie a užívanie tovaru, najmä spolu s dodacím listom /resp. preberacím protokolom/ a 
faktúrou.
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ČI. 4
Dodacie podmienky

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet kúpy, uvedený v čl. 2 tejto zmluvy v termíne do: 90 
kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, v mieste dodania tovaru na adrese: 
Múzeum Solivar v Prešove, Námestie osloboditeľov 11559/4, Prešov - Solivar.

Termín dodania tovaru oznámi predávajúci kupujúcemu najmenej 2 dni vopred, preukázateľne emailom s 
určením pre riaditeľa Múzea Solivar v Prešove PhDr. Marek Duchoň, e-mailová adresa: 
marek.duchon@stm-ke.sk

Odovzdanie a prevzatie riadne dodaného tovaru potvrdia oprávnení zástupcovia oboch zmluvných 
strán na preberacom protokole / dodacom liste. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru, ak tovar 
nie je dodaný v súlade s podmienkami tejto zmluvy.

Kupujúci je povinný si tovar pri prevzatí skontrolovať, vizuálne prezrieť zasielaný tovar, či nie je niekde 
poškodený obal. Pri poškodení zásielky toto poznačiť/vyznačiť do sprievodných dokladov a nechať si ich 
potvrdiť dopravcom/doručovateľom tovaru; túto skutočnosť kupujúci bezodkladne oznámi predávajúcemu. 
Prípadné skryté vady je možné reklamovať u predávajúceho v lehote dvoch rokov odo dňa prevzatia tovaru.

Zmluvné strany sa dohodli, že k nadobudnutiu vlastníckeho práva k tovaru kupujúcim, vrátane prechodu 
nebezpečenstva škody na tovare, dochádza okamihom prevzatia riadne dodaného tovaru oprávnenou 
osobou kupujúceho v mieste dodania.

Nedodržanie dodacej lehoty predávajúcim sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

Čl. 5
Zodpovednosť za vady tovaru

Predávajúci touto zmluvou preberá záväzok, že tovar bude spôsobilý na použitie na obvyklý účel a že si 
zachová obvyklé vlastnosti /vrátane akosti/ najmenej počas záručnej doby 24 mesiacov, ktorá začne plynúť 
odo dňa riadneho dodania tovaru kupujúcemu podľa tejto zmluvy.

Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré 
zodpovedá predávajúci.

Predávajúci je povinný odstrániť vady tovaru bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa ich 
oznámenia kupujúcim.

Čl. 6
Záverečné ustanovenia

Otázky, neupravené touto zmluvou, sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

Akékoľvek zmeny tejto zmluvy alebo jej dodatky musia mať písomnú formu a musia byť podpísané 
obomi zmluvnými stranami.

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán dostane po ich 
podpísaní obomi zmluvnými stranami po jednom jej vyhotovení.

Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 
Slovenskej republiky podľa zákona č. 546/2010 Z. Z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky v zmysle 
ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ku ktorému zverejneniu podpisom tejto zmluvy zmluvné 
strany, každá jednotlivo, súčasne tiež udeľujú svoj súhlas.

Zverejnenie tejto zmluvy zabezpečí kupujúci v súlade s platnými právnymi predpismi.

Zmluvné strany, každá jednotlivo vyhlasujú, že sú oprávnené predmetom tejto zmluvy nakladať podľa 
tejto zmluvy bez obmedzenia, že s obsahom tejto zmluvy sa pred jej podpísaním oboznámili a vyhlasujú, že 
táto zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu byť viazaní jej obsahom ju podpisujú.

V
Ko /-»

2 7. 04. 2021
dňa V dňa

Kupujúci: Predávaiúci:

Mgr. Zuzana Šullová
generálna riaditeľka
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Príloha č. 1 ku Kúpnej zmluve Č.24/2021-STM
Technická špecifikácia tovaru: “Grafické spracovanie a výroba figurín’’

Špecifikácia ceny :

Názov položky m. j. počet
m-j-

jednotková cena 
v €  bez DPH

cena spolu 
v€  bez DPH

DPH v€ Cena v € s 
DPH

figurína ks 6 434,00 2604,00 520,80 3124,80

V k dňa:
2 7. 01  2021 v dňa:

Kupujúci: Predávajúci:

w '

Mgr. Zuzana Sullová
generálna riaditeľka

3



f  interreg ■
Polsko-Slovensko

%
-= -¿p  g P R E Š O V S K Ý

S A M O S P R Á V N I
K R A J

Príloha č.1 k Výzve mikroprojektu financovaného z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Program 
Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, číslo mikroprojektu INT/EK/PO/A/IV/A/0279 :
Identifikačné údaje o uchádzačovi

„Grafické spracovanie a výroba figurín“

Obchodné meno: ARCHITEKTÚRA PRACOWNIA PROJEKTOWA

Adresa: ul. Oračka 1, 32-700 BOCHNIA, Poľsko

Zastúpený: Krzysztof Kepa______________________________________________

Bankové spojenie: ALIOR BANK

Číslo účtu: IBAN: PL14 2490 0005 0000 4000 8862 2578

IČO: 8681205769

IČ DPH:_______________________________________________________________

Tel .:0048604908 i  70____________________________________________________

Mail: kepa@pro.onet.pl__________________________________________________
Osoba oprávnená -  kontaktná osoba: Krzysztof Kepa

(m eno, priezvisko, titu l, funkcia, kontakt telefonický, e -m ail)_____________________

VBochnia, dňa: 10.3.2021.

Meno, priefä^jsko, tiiíul 
štatutárneho orgánu uchádzača, pečiatka

Poznámka: Pri skupine Dodávateľov titulnú stranu súťažnej ponuky vypíše a podpíše štatutárny orgán každého člena skupiny a súčasne 
uvedie v prvom riadku „Obchodné meno “  za pomlčkou text v znení: som členom skupiny Dodávateľov“
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