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KÚPNA ZMLUVA  
uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 

v znení neskorších predpisov (Obchodného zákonníka)  
(ďalej len „Zmluva“) 

 
Čl. I 

Zmluvné strany 
 

1. Objednávateľ:  Grand – MS, s.r.o.    
Sídlo:    Ivana Krasku 1881/32-C, 971 01 Prievidza, SR   
V zastúpení:   Mgr. Soňa Štefanechová  
Kontaktná osoba: Mgr. Soňa Štefanechová    
IČO:   36321796      
DIČ:   2021619919  
IČ DPH:  SK2021619919  
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.  
IBAN:                           SK8011000000002920874607 
SWIFT:                        TATRSKBX   
Tel :   +421 905 275 341 
Email :   info@grand-ms.sk     

 (ďalej len : „Objednávateľ“ ) 
 

2. Dodávateľ :                     PROFISIGN SLOVENSKO s.r.o.           

Sídlo:   SNP 36, 937 01  Želiezovce  
V zastúpení:             Peter Ďuriáš 
Kontaktná osoba: Peter Ďuriáš 
IČO:             35923482 
DIČ:                            2021953659 
IČ DPH :                     SK 2021953659  
Zapísaná:                   ORR Okr. súdu Nitra 
Bankové spojenie:     Tatra Banka 
Číslo účtu:                  2946038340/1100 
IBAN:                          SK7511000000002946038340 
SWIFT:                       TATRSKBX 
Tel :                            0903375595  
Email :   peter.durias@roland-sk.sk 

(ďalej len „Dodávateľ“ )  
(spoločne aj ako „Zmluvné strany“)  
 
 
Východiskovým podkladom na uzavretie tejto zmluvy (ďalej len „zmluva“) je ponuka Dodávateľa zo 
dňa 6.5.2022, predložená  na základe Výzvy na predkladanie ponúk zo dňa 28.4.2022 na predmet 
zákazky: „Nákup technológií pre projekt: Inovácia výrobného procesu GRAND-MS, s.r.o. – 
LED UV tlačiareň“. 
 

 
Čl. II 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je: Kúpa tovaru „LED UV tlačiareň“ Objednávateľom od Dodávateľa podľa 
podmienok stanovených v tejto zmluve.   

2. Názov predmetu zmluvy: LED UV tlačiareň  ARTISJET 5000U HIGH, výrobca ArtisJet. 
(Vypíše Dodávateľ: Uviesť výrobcu a typové označenie predmetu zmluvy) 

3. Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.  

4. Súčasťou predmetu zmluvy je : 
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- dodanie na miesto umiestnenia predmetu zmluvy, t.j. doprava a premiestnenie do miesta 
umiestnenia predmetu zmluvy, ktorým je budova (sídlo) spoločnosti Grand – MS, s.r.o., 
nachádzajúca sa na adrese Ivana Krasku 1881/32, 971 01 Prievidza, Slovenská republika. 

- montáž predmetu zmluvy v mieste dodania (len ak už nebol dodaný zmontovaný, prípadne 
tvorí viac samostatných častí, ktoré je potrebné odborne zmontovať). 

- uvedenie predmetu zmluvy do prevádzky s tým, že Dodávateľ je povinný Objednávateľovi 
preukázať dosiahnutie všetkých technických parametrov, ktoré sú v tejto zmluve a Prílohe č. 
1 tejto zmluvy. 
 

 

Čl. III 
Termín a miesto dodania 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota na dodanie predmetu zmluvy a jeho riadne odovzdanie 
Objednávateľovi uplynie 5 mesiacov od preukázateľného doručenia výzvy na dodanie predmetu 
zmluvy Objednávateľa (ďalej len „Výzvy “) na adresu Dodávateľa uvedenú v Čl. I bode 2 tejto 
zmluvy, pričom Dodávateľ je povinný Objednávateľovi potvrdiť prijatie predmetnej výzvy. 
Dodávateľ potvrdí prijatie  Výzvy zaslaním potvrdzovacieho e-mailu na e-mailovú adresu 
Objednávateľa uvedenú v článku I. tejto zmluvy. Výzva bude zaslaná do 5 pracovných dní po 
nadobudnutí účinnosti Kúpnej zmluvy. 

2. Miestom umiestnenia predmetu zmluvy sídlo spoločnosti Grand – MS, s.r.o., nachádzajúce sa 
na adrese Ivana Krasku 1881/32, 971 01 Prievidza, Slovenská republika. 

 
 
 

Čl. IV 
Cena za predmet zmluvy 

1. Objednávateľ a Dodávateľ sa na základe víťaznej ponuky Dodávateľa  v súlade so zákonom č. 
18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov dohodli na cene vo výške: 

 

Dodávateľ zo zahraničia a ČR nevypĺňa! 

 

Dodávateľ zo zahraničia a ČR nevypĺňa! 

 

2. Cena zahŕňa všetky náklady Dodávateľa potrebné k dodaniu predmetu zmluvy. 

3. Všetky ceny sú nemenné počas celej doby platnosti tejto zmluvy. 
 
 

 
Čl. V 

Platobné podmienky 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ za ním objednaný predmet zmluvy uhradí 
Dodávateľovi kúpnu cenu objednaného predmetu zmluvy na základe faktúry vystavovanej 
Dodávateľom.  

2. Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru až po dodaní celého predmetu zmluvy, a to až po 
ukončení preberacieho konania. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude písomný záznam 
o úspešnom ukončení preberacieho konania predmetu zmluvy.  

3. Splatnosť vystavenej faktúry je 30 kalendárnych dní od jej preukázateľného doručenia 
Objednávateľovi. 

4. DPH bude účtovaná podľa platných predpisov v čase fakturácie.   

1 Cena bez DPH 19 450,00 EUR 

2 20 % DPH 3 890,00 EUR 

3 
Celková cena 

s DPH 
23 340,00 EUR 
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5. Dodávateľom predložená faktúra ako daňový doklad, musí byť vyhotovená v súlade 
s  ustanovením § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov. Ďalej musí faktúra obsahovať ITMS2014+ kód projektu a ďalšie náležitosti, ktoré 
Objednávateľ oznámi Dodávateľovi kedykoľvek počas účinnosti tejto zmluvy v nadväznosti na 
financovanie predmetu zmluvy z prostriedkov EÚ. 
V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky uvedené náležitosti alebo bude obsahovať 
chybné údaje, bude mať Objednávateľ právo vrátiť ju Dodávateľovi na doplnenie s tým, že 
prestane plynúť lehota splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením 
doplnenej a opravenej faktúry.  

 
 

Čl. VI 
Dodanie a odovzdanie predmetu zmluvy 

1. Predmet zmluvy musí byť dodaný ako nový, pričom za nový sa považuje ak rok dodania je totožný 
s rokom výroby predmetu zmluvy, alebo ak rok výroby predmetu zmluvy je o jeden rok nižší ako 
je rok dodania predmetu zmluvy. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že dodanie predmetu zmluvy bude vykonané cez otvor 1950x850 mm 
(výška x šírka). 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že napájanie predmetu zmluvy musí byť vykonané z elektrickej siete 
230V/50 Hz. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ dodá k predmetu zmluvy návod na obsluhu, údržbu 
a zoznam chybových hlásení v slovenskom, prípadne českom jazyku. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že po úspešnom ukončení preberacieho konania spíšu písomný 
záznam poverený zástupcovia zmluvných strán o ukončení preberacieho konania predmetu 
zmluvy. Úspešným ukončením preberacieho konania bude preukázanie dosiahnutia všetkých 
technických parametrov, ktoré sú v tejto zmluve a Prílohe č 1. tejto zmluvy. 

6. Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na 
dodanie predmetu zmluvy znáša Dodávateľ až do času prevzatia predmetu zmluvy 
Objednávateľom. 

7. Dodávateľ sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou 
a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle platných 
právnych predpisov o bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci. 
 

 
 
 

Čl. VII 
Záručná doba a zodpovednosť za vady predmetu zmluvy 

1. Dodávateľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je v súlade s podmienkami tejto zmluvy a že 
počas celej záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve. 

2. Záruka sa vzťahuje na predmet zmluvy za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby predmetu 
zmluvy Objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia predmetu 
zmluvy, resp. poškodenia živelnou pohromou. 

3. Záručná doba na predmet zmluvy je 24 mesiacov od písomného prebratia predmetu zmluvy 
Objednávateľom. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby bude : 
- odstránenie reklamovanej vady bezplatné, 
- v prípade potreby servisného úkonu bude tento bezplatný,  
- reakcia Dodávateľa na reklamovanú vadu do 12 hodín od jej nahlásenia Dodávateľovi. 

5. Objednávateľ umožní Dodávateľovi prístup do priestorov, kde sa budú vady počas záručnej doby 
odstraňovať. 

6. Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie vád inou organizáciou na náklady Dodávateľa 
len v prípade vzájomnej dohody s Dodávateľom, alebo ak Dodávateľ v dohodnutom termíne vady 
neodstráni. 
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Čl. VIII 
Zmluvné pokuty a úroky z omeškania 

1. V prípade omeškania Dodávateľa s plnením predmetu zmluvy v dohodnutom termíne, si môže 
Objednávateľ uplatniť nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny predmetu zmluvy  za 
každý deň omeškania.  

 
Čl. IX 

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššia moc) 

 
1.  Za prípady vyššej moci sa považujú také neobvyklé okolnosti, ktoré nastanú po nadobudnutí 

platnosti a účinnosti tejto zmluvy nezávisle od vôle zmluvných strán, a ktoré bránia zmluvnej 
strane plniť povinnosť alebo povinnosti dohodnuté v tejto zmluve, a ktoré nemohli byť danou 
zmluvnou stranou predvídané alebo odvrátené. Ide napríklad o prípady vojny, invázie, občianske 
vojny, povstanie, občianske nepokoje, embargo, zásah štátu či vlády, živelné udalosti, generálne 
štrajky, mimoriadna situácia alebo núdzový stav vyhlásený vládou Slovenskej republiky na území 
Slovenskej republiky. Nejde však o stratu spôsobilosti preukázanú Dodávateľom v rámci 
predloženia ponuky na základe Výzvy na predkladanie ponúk. Ak takáto okolnosť vznikla v čase, 
keď bola zmluvná strana už v omeškaní s plnením svojej povinnosti, nebude sa na ňu prihliadať. 

2.  O okolnostiach vylučujúcich zodpovednosť bude tá zmluvná strana, ktorej je týmto znemožnené 
plnenie, informovať druhú zmluvnú stranu písomne a predloží jej dôkazy, že tieto okolnosti majú 
podstatný vplyv na plnenie zmluvných povinností. Príslušná zmluvná strana nezodpovedá za 
škodu a druhá zmluvná strana nemá nárok na zmluvnú pokutu alebo inú sankciu vyplývajúcu z 
tejto zmluvy, ak je nesplnenie povinnosti zmluvnej strany zapríčinené okolnosťou/okolnosťami 
vylučujúcou/vylučujúcimi zodpovednosť a túto/tieto preukáže. 

3.   Dodávateľ je oprávnený pozastaviť alebo obmedziť dodanie predmetu kúpy, pokiaľ je dodanie 
tovaru podľa tejto zmluvy znemožnené alebo obmedzené neodvrátiteľnou udalosťou, ktorú 
nebolo možné predvídať alebo jej zabrániť (najmä vyššia moc a iné okolnosti vylučujúce 
zodpovednosť v zmysle Obchodného zákonníka). 

 
 
 

Čl. X 
Mlčanlivosť 

1.   Za dôverné informácie sa v zmysle tejto Zmluvy a v zmysle § 271 ods. 1 ObZ považujú, bez 
obmedzenia, informácie akejkoľvek povahy týkajúce sa Objednávateľa, vrátane informácií, ktoré 
boli alebo budú získané priamo či nepriamo Dodávateľom v súvislosti s realizáciou tejto Zmluvy, 
buď v písomnej, ústnej, elektronickej alebo inej forme, bez ohľadu na to, či sú označené ako tajné 
alebo dôverné, okrem iného vrátane napr. údajov, dát, podkladov, dokumentov alebo 
akýchkoľvek iných informácií o Objednávateľovi, ako aj údajov a informácií o tretích osobách v 
súvislosti s realizáciou spolupráce podľa tejto Zmluvy, a to bez ohľadu na formu ich zachytenia 
(ďalej len „Dôverné informácie“). 

 
2.    Dodávateľ môže poskytnúť Dôverné informácie iba v nevyhnutnom rozsahu a výlučne pre účely 

spojené s realizáciou spolupráce podľa tejto Zmluvy svojim zamestnancom, svojim daňovým a 
právnym poradcom, pokiaľ takéto osoby súhlasili s tým, že budú viazané touto Zmluvou alebo 
podobnou Zmluvou za rovnakých podmienok, aké sú uvedené v tejto Zmluve. V prípade 
poskytnutia Dôverných informácií osobám uvedeným v tomto bode, zodpovedá Dodávateľ priamo 
za ochranu takto poskytnutých údajov, akoby tieto informácie spracúval sám na vlastnú 
zodpovednosť. 

3.    Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť utajenie Dôverných informácií a chrániť Dôverné informácie s 
náležitou odbornou starostlivosťou pred ich stratou, scudzením alebo akýmkoľvek iným možným 
zneužitím. Dodávateľ je povinný zabezpečiť utajenie Dôverných informácií a mlčanlivosť o 
Dôverných informáciách aj u svojich zamestnancov, a akýchkoľvek iných osôb. 

4.  Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť a ochraňovať Dôverné informácie počas 
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platnosti tejto Zmluvy, ako aj počas 10 rokov odo dňa ukončenia, resp. zrušenia tejto Zmluvy. 

5.  V prípade porušenia povinnosti zabezpečenia utajenia Dôverných informácií a mlčanlivosti o 
Dôverných informáciách zo strany Dodávateľa, je Dodávateľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo 
výške 1 000,- EUR za každé porušenie povinnosti stanovenej v tomto článku, ktorú je Dodávateľ 
povinný uhradiť Objednávateľovi do 14 dní odo dňa, kedy Objednávateľ informoval Kupujúceho 
o porušení tejto povinnosti. 

 
 

Čl. XI 
Osobitné ustanovenia 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú ihneď písomne oznámiť druhej strane závažné skutočnosti, ktoré 
nastali po podpise zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, ak predmet zmluvy nebude spĺňať čo i len jeden z technických 
parametrov uvedených v tejto zmluve a Prílohe č. 1 tejto zmluvy Objednávateľ nepreberie 
predmet zmluvy ako celok a Dodávateľ nemá právo vzniesť žiadne nároky voči Objednávateľovi. 

3. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich zo zmluvy budú zmluvné strany 
postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.  

4. V prípade omeškania Dodávateľa s plnením predmetu zmluvy viac  ako 60 kalendárnych dní si 
Objednávateľ vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy. 
 

 
 

Čl. XI 
Záverečné ustanovenia 

1. Pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce  príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi platnými v Slovenskej 
republike. 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
schválením postupu obstarania predmetu Zmluvy zo strany Sprostredkovateľského orgánu pre 
operačný program Integrovaná infraštruktúra , pričom za deň schválenia sa považuje deň 
doručenia správy z kontroly postupu obstarania predmetu Zmluvy, ktorá bude obsahovať výrok o 
schválení výdavkov podľa Zmluvy o NFP. 

3. Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaním tovaru, 
ktorá je predmetom tejto zmluvy, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku uzavretej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom 
oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú účinnosť. Oprávnené osoby na výkon 
kontroly/auditu/overovania na mieste môžu vykonať kontrolu/audit/overenie na mieste súvisiace 
s dodávkou, ktorá je predmetom tejto zmluvy u Prijímateľa (Objednávateľ) kedykoľvek od podpisu 
tejto zmluvy až do termínu uvedeného v zmluve o NFP. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak 
nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č.108/2006 O Čas trvania týchto 
skutočností. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú najmä:  
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,  
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi 

poverené osoby,  
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené 

osoby,  
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,  
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,  
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými Právnymi 

predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.  
4. Objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od tejto zmluvy, ak ešte 

nedošlo k plneniu z tejto zmluvy a výsledky administratívne finančnej kontroly Poskytovateľa 
neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých obstarávania predmetu zmluvy alebo iných 
postupov bez udelenia korekcie. 
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5. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba formou písomných dodatkov, ktoré budú 
neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.  

6. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, dva pre Objednávateľa a dva pre Dodávateľa. 
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah zmluvy je prejavom ich slobodnej vôle, zmluva nebola 

uzavretá v tiesni a ani za zvlášť nevýhodných podmienok. Súčasne vyhlasujú, že si ju riadne 
a dôsledne prečítali, jej obsahu rozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

8. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je: 

 Príloha č. 1 – Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy  
 
 
 
  

V Prievidzi dňa 12.05.2022    V Želiezovciach dňa ............. 

 

 

 

Mgr. Soňa Štefanechová                Peter Ďuriáš 
                      konateľ                     konateľ 
 
          za Objednávateľa                        za Dodávateľa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

František

František
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 Príloha č. 1 – Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy  
 

 

 

 

 

 

V Prievidzi dňa 12.05.2022    V Želiezovciach dňa ............. 

 

 

 

Mgr. Soňa Štefanechová                Peter Ďuriáš 
                      konateľ                     konateľ 
 
          za Objednávateľa                        za Dodávateľa  

 

František

František


