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Vzor: Návrh kúpnej zmluvy  
Príloha č. 4 Kúpna zmluva č. 

uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení  

neskorších predpisov  

 
Článok I. 

Zmluvné strany 
 

1.  Kupujúci:   

Názov:   CALENDULA, a.s. 

Sídlo:   Nová Ľubovňa 238 A , 065 11  Nová Ľubovňa 

Štatutárny zástupca: Ján Valigurský – predseda predstavenstva 

IČO:   35 748 320 

DIČ:   2020252542 

IČ DPH:  SK2020252542 

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka  
    zahraničnej banky  

Číslo účtu:  1480448000/1111 

IBAN:   SK52 1111 0000 0014 8044 8000 

Telefón:  052 / 436 83 18, 0905 459 065 

Fax:   052 / 432 45 85 

E-mail:   calendula@calendula.sk 

Zapísaný v:  Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove 
Oddiel: Sa, Vložka č. 10122/P     

(ďalej len „kupujúci“) 

 

2.  Predávajúci:   

Obchodné meno: ….............................................................................. 

Sídlo (adresa): ….............................................................................. 

Štatutárny zástupca: ….............................................................................. 

      IČO:   ….............................................................................. 

      DIČ/IČ DPH:  ….............................................................................. 

      Bankové spojenie: …...................................., č. ú.:................................ 

IBAN:   ….............................................................................. 

Telefón:  ….............................................................................. 

Fax:   ….............................................................................. 

E-mail:   ….............................................................................. 

Zapísaný v:  ….............................................................................. 

(ďalej len „predávajúci“) 
 

mailto:calendula@calendula.sk
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Článok II. 

Predmet zmluvy 
 

1. Predmetom tejto zmluvy je predaj a kúpa tovaru „Inovatívna technologická linka pre 
spracovanie prírodných látok s využitím inteligentných technológií s príslušenstvom“ 
(ďalej len „tovar“), ktorý je špecifikovaný v Prílohe č.1- Opis predmetu zákazky a Prílohe č. 2 -
Technické parametre a požiadavky predmetu zákazky so stanovením ceny(„Návrh uchádzača 
na plnenie kritérií a cenová ponuka“), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. a ktorý je 
výsledkom  výzvy na predkladanie ponúk (Zákazka nespadajúca pod ZVO podľa § 1 ods. 2 až 
14 ZVO vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných 
prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác, poskytnutie služieb z NFP). 
 
2. Touto zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu nový (nepoužívaný) tovar                

do miesta plnenia a previesť na neho vlastnícke práva k dodanému tovaru a kupujúci sa 
zaväzuje prevziať riadne dodaný tovar a zaplatiť zaň predávajúcemu kúpnu cenu v súlade 
s článkom IV. tejto zmluvy. 

 
3. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať najneskôr pri dodaní tovaru kupujúcemu nasledujúce 

doklady vzťahujúce sa na dodávaný tovar: 
a) návod na obsluhu, programovanie a údržbu  slovensky/český + 1x elektronicky              

na CD), 
b) prehlásenie o zhode, 
c) Protokol IQ a OQ validácie 
d) Atest kvality  prípadne prehlásenie, že materiál zariadenia prichádzajúci do styku 

s produktom je vhodný  pre potravinárske a farmaceutické použitie 
 

4. Predávajúci potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou 
požadovaného tovaru, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky dodania tovaru. 

 
 

5. Súčasťou ceny tovaru  sú náklady na manipulačné zariadenia pre vykládku,  dopravu na 
miesto plnenia tovaru a samotnú montáž tovaru, sprevádzkovanie tovaru a zaškolenie 
zamestnancov kupujúceho ohľadom obsluhy a údržby tovaru. 

 
6. Predávajúci zároveň prehlasuje, že tovar nemá žiadne právne vady a nie je zaťažené 

právom tretej osoby.  
 

 
Článok III. 

Termín, miesto a spôsob plnenia 
 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar (predmet zmluvy) do miesta plnenia v celom rozsahu 
v termíne najneskôr: do 10 mesiacov odo dňa doručenia písomnej objednávky kupujúceho 
predávajúcemu, ktorá bude doručená predávajúcemu po kladnom výsledku overeného 
procesu obstarávania zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku (ďalej 
len „NFP“). 

 
2. Miestom plnenia (dodania) tovaru je sídlo kupujúceho: CALENDULA, a.s., Nová Ľubovňa 

238 A, 065 11  Nová Ľubovňa.  
 
3. Predávajúci upovedomí kupujúceho o termíne dodania tovaru do miesta plnenia najmenej 5 

pracovné dni vopred. Kupujúci vykoná v mieste dodania kontrolu úplnosti dodaného tovaru 
a je oprávnený tovar odmietnuť, nepodpísať dodací list a preberací protokol, ak tovar 
nebude mať požadovanú kvalitu a akosť.  

 



Kúpna zmluva: „„Inovatívna technologická linka pre spracovanie prírodných látok s využitím inteligentných technológií s 
príslušenstvom“ 

  Strana 3 z 8 

4. Predávajúci je povinný dodať tovar v nasledovnom rozsahu:  
- transport tovaru a príslušenstva na miesto inštalácie určeného kupujúcim, 
- vizuálna kontrola dodávky pozostávajúcej z tovaru a jeho príslušenstva určeného        

na zapracovanie pre účely dodania tovaru,  
- inštalácia tovaru a sprevádzkovanie všetkých jeho funkcií a dodaného vybavenia, 
- zaškolenie zamestnancov kupujúceho v oblasti obsluhy, údržby a programovania 

tovaru v rozsahu min. 2 prac. dni. 
Predávajúci dodá všetky časti tovaru včas a riadne, do termínu ustanoveného v bode 1. 
tohto článku.  
 

5. Dopravu tovaru do miesta dodania zabezpečí predávajúci na vlastné náklady                         
a nebezpečenstvo tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred jeho poškodením      
a znehodnotením. 

 
6. Dodacie listy predkladané pri dodávke tovaru kupujúcemu musia obsahovať číslo tejto 

zmluvy, názov  tovaru , ktorý je obsahom dodávky. Poverená osoba kupujúceho 
prekontroluje a písomne potvrdí správnosť a zhodu dodacích listov s obsahom dodávky, 
ktorý je predmetom tejto zmluvy. 

 
7. Nebezpečenstvo škody na dodávanom tovare ostáva na predávajúcom až do momentu 

prevzatia tovaru kupujúcim na  základe preberacieho protokolu podpísaného oprávnenými 
osobami obidvoch zmluvných strán. 

 
8. Predávajúci zodpovedá za dodržiavanie zásad bezpečnosti práce, požiarnej ochrany 

a ochrany zdravia vlastných zamestnancov pri dodaní tovaru na pracovisku a v priestoroch 
kupujúceho. Predávajúci výslovne prehlasuje, že sa oboznámil s bezpečnostnými 
a organizačnými predpismi platnými na pracovisku kupujúceho. 

 

 
Článok IV. 

Kúpna cena  
 

1. Kúpna cena za tovar vyplýva z ponuky predávajúceho vo verejnom obstarávaní a je 
stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
Podrobný rozpis ceny jednotlivých položiek je uvedený v Prílohe č. 3 tejto zmluvy Cenová 
špecifikácia tovaru. 

 
2. Kúpna cena za tovar podľa bodu 1. tohto článku je nasledovná: 

 

Cena celkom za celý tovar spolu bez DPH              ............................... EUR 

Cena celkom slovom bez DPH: ...................................................................................... EUR 

DPH 20 %                  ............................... EUR 

Cena celkom za celý tovar spolu s DPH              ............................... EUR 

 
 
3. V celkovej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s dodaním tovaru                    

do miesta dodania spolu s DPH, vrátane dopravných nákladov, odskúšania funkčnosti tovaru              
a zaškolenia obsluhy v zmysle tejto zmluvy. 

 
4. Kúpna cena uvedená v bode 2. tohto článku je cenou maximálnou, konečnou a nemennou, 

na báze DDP NOVÁ ĽUBOVŇA  podľa INCOTERMS 2010. 
 

5. Predávajúci jasne prehlasuje, že cena stanovená v bode 1. tohto článku je cenou pevnou               
a zohľadňuje všetky zmluvne stanovené podmienky. Predávajúci berie na vedomie, že si 
nemôže uplatniť navýšenie ceny z dôvodu prípadného chybného výpočtu pri spracovaní 
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ponuky, ako ani z dôvodu neznalosti stavu, podmienok a procesov potrebných pre dodanie 
tovaru v zmysle tejto zmluvy. 

 
 

Článok V. 
Platobné podmienky 

 
1. Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavok ani zálohu na plnenie zmluvy. 
 
2. Predmet zmluvy (tovar) bude  financovaný z vlastných prostriedkov a z prostriedkov 

Európskej únie v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 9:  
Podpora výskumu, vývoja a inovácií  Investičná priorita 1b: Podpora  investovania podnikov 
do výskumu a inovácie.. Špecifický cieľ 9.5: Rast výskumno-vývojových a inovačných 
kapacít a technologického transferu.  

 
3. Predávajúci vyhotoví faktúru po prevzatí tovaru kupujúcim v mieste dodania a doručí ju               

na adresu kupujúceho vrátane všetkých príloh v 6 originálnych vyhotoveniach. 
 
4. Predávajúci zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry, ktorá musí mať náležitosti 

daňového dokladu v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov. K faktúre je predávajúci povinný priložiť potvrdený dodací list            
a preberací protokol podľa článku III. tejto zmluvy. 

 
5. Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna alebo neúplná, a to 

najneskôr v deň jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota 
splatnosti. Nová lehota začína plynúť znova odo dňa doručenia opravenej faktúry 
kupujúcemu. 

 
6. Kupujúci uhradí oprávnene účtovanú sumu najneskôr  do 60 dní odo dňa doručenia faktúry.  

Podmienkou splatnosti faktúry je  dodanie kompletnej   nižšie uvedenej dokumentácie: 
- prehlásenie o zhode, 
- protokol z odovzdania a prevzatia tovaru, záznam o skúške funkčnosti dodanej linky, 
- materiálový atest na časti linky prichádzajúce do styku s produktom potvrdzujúci jeho 

vhodnosť pre výrobu farmaceutických a potravinárskych produktov, 
- protokol IQ a QQ validácie 

 
7. Zmluvné strany sa dohodli, že cena tovaru sa považuje za zaplatenú momentom odpísania 

peňažných prostriedkov z účtu kupujúceho. 
 
 

Článok VI. 
Odovzdanie a prevzatie tovaru do užívania, nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že konečná  skúška  funkčnosti dodanej linky sa vykoná                              

za prítomnosti zástupcov oboch zmluvných strán, o priebehu ktorej bude spísaná 
zápisnica.  
 

2. Po úspešnom overení všetkých parametrov uvedených v Čl. II. podpíše predávajúci              
a kupujúci záverečný preberací protokol. 

 
3. Neúspešné overenie akéhokoľvek z kritérií je dôvodom na neprevzatie tovaru kupujúcim 

a predávajúci je povinný na vlastné náklady vykonať všetky nevyhnutné úkony na tovare 
tak, aby tovar splnil kritéria uvedené v bode 1. tohto článku. 

 
4. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru jeho riadnym prevzatím v mieste dodania. 
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Článok VII. 
Zodpovednosť za vady a reklamácie 

 
1. Predávajúci je povinný dodať tovar v dohodnutom množstve, kvalite a vo vyhotovení podľa 

tejto zmluvy a prílohy č. 2 a č. 3  k tejto zmluve, spôsobilom na použitie na obvyklý účel.  
 

2. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na dodaný tovar v záručnej dobe najmenej 24 
mesiacov. Záručná doba začína plynúť nasledujúci deň po riadnom prevzatí tovaru 
kupujúcim v mieste dodania a potvrdením záručného listu. Predávajúci je povinný počas 
záručnej doby poskytovať bezplatne záručné opravy na dodaný tovar. 

 
3. Predávajúci sa zaväzuje v záručnej dobe tovaru v lehote dvoch pracovných dní                  

od doručenia písomnej reklamácie začať s odstraňovaním vád na vlastné náklady. 
Predávajúci sa zároveň zaväzuje vybaviť reklamáciu kupujúceho v lehote do 30 dní odo 
dňa jej uplatnenia. 

 
4. Ak sa na tovare počas záručnej doby vyskytne vada zavinená kupujúcim, predávajúci je 

povinný začať a vykonať jej odstránenie na náklady kupujúceho v lehote podľa bodu 3. 
tohto článku. 

 
5. Nahlásenie vady tovaru kupujúcim podľa tohto článku musí čo najpodrobnejšie popisovať 

vadu a technický stav tovaru. 
 

6. Kupujúci je povinný v prípade vyskytnutia sa vady na dodanom tovare vady oznámiť 
predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do uplynutia 
dohodnutej záručnej doby. V prípade uplatnenia nárokov z vád tovaru (reklamácia)               
zo strany kupujúceho, záručná doba prestáva plynúť a začína znova plynúť                              
od nasledujúceho dňa po dni odovzdania tovaru bez vád. 
 

7. Nároky kupujúceho z vád tovaru: 
a) požadovať v primeranej lehote dodávku náhradného tovaru v zmluvne dohodnutej 

kvalite na náklady predávajúceho, alebo 
b) požadovať primeranú zľavu z ceny dodaného tovaru, alebo 
c) odstúpiť od zmluvy. 
 

8. V prípade ak predávajúci odmietne odstrániť vady tovaru uplatnené doručenou písomnou 
reklamáciou alebo v lehote podľa bodu 3. tohto článku nepristúpi ku odstraňovaniu 
uplatnených vád tovaru, je kupujúci oprávnený tieto vady odstrániť sám, spôsobom podľa 
vlastného uváženia na  náklady predávajúceho. 

 
9. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté  nesprávnym používaním tovaru. 
 
 

Článok VIII. 
Zmluvné pokuty a úrok z omeškania 

 
1. V prípade, že predávajúci nedodrží termín dodania tovaru dohodnutý v tejto zmluve, uhradí 

kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného tovaru za každý deň 
omeškania. Základom pre výpočet sú ceny bez DPH. Ak došlo k omeškaniu predávajúceho 
s dodaním tovaru z dôvodu pôsobenia vyššej moci (napr. živelná pohroma, vojnový konflikt, 
štrajk), kupujúci neuplatní zmluvnú pokutu voči predávajúcemu počas trvania vyššej moci. 

 
2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry uhradí tento predávajúcemu úrok 

z omeškania podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka z neuhradenej sumy za každý deň 
omeškania. 

 



Kúpna zmluva: „„Inovatívna technologická linka pre spracovanie prírodných látok s využitím inteligentných technológií s 
príslušenstvom“ 

  Strana 6 z 8 

3. Za nesplnenie povinnosti predávajúceho požiadať kupujúceho o súhlas so zmenou 
subdodávateľa podľa článku XI. bodu 2. tejto zmluvy si zmluvné strany dohodli zmluvnú 
pokutu vo výške 500,00 EUR. 

 
4. V prípade omeškania predávajúceho s nástupom na servisný zásah podľa čl. VII. tejto 

zmluvy za účelom odstraňovania vád, patrí kupujúcemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 
200,00 EUR za každý začatý deň omeškania. Nárokom na zmluvnú pokutu nie je dotknutý 
nárok kupujúceho na náhradu škody spôsobenej omeškaním splnenia zákonnej povinnosti. 

 
5. Sankcie dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana strane oprávnenej nezávisle                  

na  tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda. 
 

6. Dohodnuté sankcie povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich 
uplatnenia. 

 
 

Článok IX. 
Vyššia moc 

 
1. Pre účely tejto  zmluvy sa  za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani  ich 

nemôžu ovplyvniť zmluvné  strany (napr.: živelné pohromy, mobilizácia a pod.). 
 

2. Ak sa  splnenie tejto  zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia vyššej moci, 
zmluvná strana, ktorá  sa bude chcieť odvolať  na vyššiu moc, požiada druhú zmluvnú 
stranu o úpravu zmluvy vo  vzťahu k tovaru, k cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode 
môže zmluvná strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc odstúpiť od zmluvy. Účinky 
odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. 

 
 

Článok X. 
Odstúpenie od zmluvy 

 
1. Od tejto zmluvy môže ktorákoľvek strana odstúpiť, ak dôjde k podstatnému porušeniu 

zmluvných povinností druhou stranou a v ostatných prípadoch stanovených v Obchodnom 
zákonníku. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej strane oznámené písomne, inak je 
neplatné a musí v ňom byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. 
Účinky odstúpenia od tejto zmluvy nastanú dňom, kedy bude písomné oznámenie 
o odstúpení odstupujúcej strany doručené druhej strane. Zásielka s oznámením 
o odstúpení sa považuje za doručenú aj vtedy, ak bola vrátená ako nedoručiteľná a ak 
predávajúci neoznámil písomne kupujúcemu zmenu jeho sídla. Zmluva v tomto prípade 
zaniká dňom nasledujúcim po vrátení zásielky. 

 
2. Omeškanie s  dodaním tovaru viac ako 30 dní oproti dohodnutému množstvu,  

dohodnutému termínu dodania tovaru, kvalite a vyhotoveniu sa bude považovať za 
podstatné porušenie kúpnej zmluvy. Predávajúci nemá v takomto prípade právo požadovať 
úhradu žiadnych vzniknutých nákladov. 

 
3. Nedodržanie záväzku kupujúceho uhradiť oprávnene účtovanú sumu podľa článku V. bodu 

5. a 6. tejto zmluvy, budú zmluvné strany považovať za podstatné porušenie kúpnej zmluvy       
(§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka). 

 
4. Odstúpením od tejto zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán                       

zo zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej 
porušením tejto zmluvy, nároku na zmluvnú pokutu alebo na úrok z omeškania. 
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Článok XI. 

Subdodávatelia a pravidlá pre zmenu subdodávateľov 
 
 

1. Zmluvné strany v súlade s § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v 
znení neskorších predpisov (ďalej zákon o VO) sa dohodli, že neoddeliteľnou prílohou 
zmluvy budú údaje o všetkých známych subdodávateľoch Zhotoviteľa, údaje o osobe 
oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum 
narodenia. 
 

2. Objednávateľ v súlade s § 41 ods. 4 zákona určuje pravidlá pre zmenu subdodávateľa a 
počas plnenia tejto zmluvy. V prípade zmeny subdodávateľa a počas trvania tejto zmluvy,  
musí subdodávateľ , ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky podľa § 41 ods. 1 
písm. b)  zákona o VO. Zhotoviteľ  je povinný kupujúcemu najneskôr 3 dni pred dňom, v 
ktorom nastane zmena subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene 
subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: identifikačné údaje navrhovaného 
subdodávateľa (aj údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a 
priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia), predmet subdodávky a doklady 
preukazujúce, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky podľa druhej vety tohto bodu 
zmluvy. 
 

3. Objednávateľ v zmysle § 11 ods. 1 zákona o VO neodsúhlasí subdodávateľa, ktorý má 
povinnosť zapisovať sa do Registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v tomto 
registri. 
 

4. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov, alebo ich 
zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa alebo využitie subdodávateľa, ktorý 
nespĺňa podmienky podľa § 41 ods. 1 písm. b)  zákona o VO), má Objednávateľ právo 
odstúpiť od tejto zmluvy a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny predmetu 
zákazky za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane. 

 
 

Článok XII. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným 

tovarom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť 
oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon 
kontroly/auditu sú najmä:  
a) Poskytovateľ NFP a ním poverené 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. 
 
2. Táto zmluva je platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Táto zmluva      

s predávajúcim nadobudne účinnosť po splnení  odkladacej podmienky,  a to nasledujúci 
deň po dni doručenia súhlasného stanoviska Poskytovateľa NFP so zrealizovaným 
obstarávaním a to doručením Správy z kontroly obstarávania , v ktorej poskytovateľ uvedie, 
že výdavky z predmetného obstarávania pripúšťa do financovania.. Predávajúci vyhlasuje, 
že si v prípade nesúhlasného stanoviska zo strany poskytovateľa NFP neuplatní u 
kupujúceho žiadny  finančný nárok . 
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3. Kupujúci si v rámci záväzkového vzťahu s predávajúcim vyhradzuje právo bez akýchkoľvek 

sankcií odstúpiť od zmluvy s predávajúcim v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu                      
zo zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim a výsledky administratívnej finančnej kontroly 
poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovaru 
(predmetu zmluvy). 

 
4. Túto zmluvu je možné zmeniť alebo doplniť na základe dohody zmluvných strán iba formou 

písomných dodatkov – zmenou zmluvy v súlade so ZVO, ktoré budú neoddeliteľnou 
súčasťou tejto zmluvy. 

 
5. Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy touto zmluvou zvlášť 

neupravené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými súvisiacimi 
všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 
6. Prípadné spory vzniknuté z plnenia tejto zmluvy budú riešiť zmluvné strany dohodou,                       

v prípade, že to nebude možné, podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky. 
 

7. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých kupujúci obdrží štyri rovnopisy 
a predávajúci obdrží dva rovnopisy. 

 
8. Zmluvné stany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, súhlasia s ním                     

a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 
 

9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 

 
Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky  
Príloha č. 2  Technické parametre a požiadavky predmetu zákazky so stanovením ceny 
                     (Návrh uchádzača na plnenie kritérií a cenová ponuka) 
Príloha č. 3 - Cenová špecifikácia tovaru 
Príloha č.4 - Zoznam subdodávateľov (ak existujú )  

 

 

 

 
V Novej Ľubovni, dňa: ..... ..... 2020   V ..............................., dňa: ..... ..... 2020  
 
 
Za kupujúceho:     Za predávajúceho: 

 
 
 
CALENDULA, a.s.                                                    ............................................. 
       
 
 
 
Ján Valigurský     ............................................. 
predseda predstavenstva     


