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Kúpna zmluva 

v zmysle ustanovení § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) (ďalej len „Zmluva“) 

 

Článok I.  

Zmluvné strany 

 

1. Kupujúci:              

Názov organizácie:   TVR a RE, s.r.o.   

Sídlo organizácie :    Mierová 21, 827 05 Bratislava 212  

Štatutárny zástupca: Mgr. Petra Palenčárová, konateľka , Ing.Anna Reinerová 

IČO:  35 728 213   

DIČ:  2020242059        

IČ DPH:  SK2020242059   

zapísaná v:   Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro,         

vložka č.: 15601/B  

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. 
Číslo účtu:  IBAN:  SK69560000000045354001 

 SWIFT: KOMASK2X 
Tel.:  +421 0948 939 222   

Email:  tvr@tvr.sk  

  

(ďalej len „Kupujúci“) 

 

 

 

2. Predávajúci:  

Názov organizácie:  SUNTEQ s.r.o.  

Sídlo organizácie :    Vajnorská 105, 831 04, Bratislava  

Štatutárny zástupca: Ing. Peter Krajčík  

IČO:  302 264 06   

DIČ:  2020453171        

IČ DPH:  SK2020453171   

zapísaná v:   OR OS Bratislava I, Oddiel Sro, vložka 91360/B 

Bankové spojenie:  SK4311000000002624540370  

Tel.:  02/43634666   

Email:  info@sunteq.sk              

 

(ďalej len „Predávajúci“) 

(Kupujúci a Predávajúci ďalej samostatne aj ako „Zmluvná strana“ a spolu aj ako „Zmluvné 

strany“) 

3. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu, ktorá je výsledkom verejného obstarávania na predmet 

zákazky „Rekonštrukcia a modernizácia technologického reťazca“ (ďalej len „Verejné 

obstarávanie“) v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). 

4. Ak sa budú na strane Predávajúceho ako Zmluvnej strany podieľať viaceré subjekty, práva 

z tejto Zmluvy voči Kupujúcemu môže uplatňovať výlučne vedúci Predávajúci  SUNTEQ   s.r.o.,   

IČO:30226406. Vedúci Predávajúci podľa predchádzajúcej vety je oprávnený vykonávať 
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fakturáciu ceny v mene  Predávajúcich, a tiež je za Predávajúcich výlučne tento oprávnený 

vykonávať iné práva voči Kupujúcemu vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo z právnych predpisov, 

pokiaľ Zmluva (vrátane príloh) v konkrétnom prípade neurčí inak. Subjekty na strane 

Predávajúceho si osobitnou písomnou dohodou určia a vysporiadajú vzájomné záväzky 

a oprávnenia vyplývajúce im z tejto Zmluvy. 

5. Predávajúci vyhlasuje, že v čase uzatvorenia Zmluvy má splnené povinnosti, ktoré mu vyplývajú 

v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“). 

 

 

Článok II. 

Predmet Zmluvy 

 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať a Kupujúci sa zaväzuje prevziať a zaplatiť kúpnu cenu za riadne 

dodaný tovar špecifikovaný v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy (ďalej 

len „Predmet Zmluvy“ alebo „Tovar“). Predmetom Zmluvy je aj komplexná inštalácia, 

zapojenie technologického reťazca ako celku na výrobu, spracovanie, archiváciu a vysielanie 

audiovizuálnych diel, prepojenie zariadení, oživenie systému, nastavenie zariadení, uvedenie 

do prevádzky a zaškolenie personálu  obsluhy. 

2. Podrobný opis Predmetu Zmluvy (špecifikácia), ktorý korešponduje s požadovanými 

technickými parametrami uvedenými v súťažných podkladoch v prílohe č.  1 – Opis predmetu 

zákazky, tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy – technická špecifikácia a vlastný návrh plnenia.  

 

 

Článok III. 

Čas, miesto a spôsob plnenia, dodacia lehota a dodacie podmienky 

 

1. Miestom plnenia Predmetu Zmluvy je sídlo Kupujúceho: Mierová 21, 827 05 Bratislava.  

2. Lehota dodania Predmetu zmluvy je do 2 mesiacov odo dňa doručenia osobitnej písomnej 

výzvy Kupujúcim Predávajúcemu. Predávajúci je povinný Kupujúcemu dodať Predmet Zmluvy 

a odovzdať doklady, ktoré sa naň vzťahujú. 

3. Predávajúci sa pri dodaní Predmetu Zmluvy zaväzuje postupovať s náležitou odbornou 

starostlivosťou, hospodárne a v súlade so záujmami Kupujúceho. V súvislosti s dodaním 

Predmetu Zmluvy Kupujúci poskytne Predávajúcemu úplné a správne informácie potrebné za 

účelom dodania Predmetu Zmluvy.  

4. Predávajúci zabezpečí také balenie Tovaru, ktoré je nevyhnutné na to, aby sa zabránilo jeho 

zničeniu alebo poškodeniu počas prepravy do miesta plnenia. Obal má byť dostačujúci na to, 

aby v neobmedzenej miere zniesol hrubé zaobchádzanie, vystavenie extrémnym teplotám, soli 

a zrážkam počas prepravy a otvoreného skladovania. Ak je to vhodné, veľkosť a hmotnosť 

obalu zohľadňuje vzdialenosť do miesta plnenia. 

5. Kupujúci nie je povinný prevziať Tovar v prípade, ak sa na náklady Predávajúceho  neuskutoční 

kontrola Tovaru. Túto kontrolu možno vykonať pred dodaním tovaru na mieste dodania 

Predmetu Zmluvy. Kupujúci predbežne overí úplnosť dodávky Tovaru a existenciu vád Tovaru, 

ktoré sú zjavné pri dodávke. V prípade, že Kupujúci zistí akékoľvek vady Tovaru, je oprávnený 

od Predávajúceho vadný Tovar neprevziať. 

6. Predávajúci zodpovedá za skladovanie, ochranu a bezpečné uloženie Tovaru a znáša 

nebezpečenstvo škody na Tovare až po jeho odovzdanie a prevzatie Kupujúcim v mieste 

dodania. 

7. Kupujúci písomne potvrdí Predávajúcemu riadne dodanie Predmetu Zmluvy spôsobom 

dohodnutým touto Zmluvou v preberacom protokole, ktorý obe Zmluvné strany podpíšu.  
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8. Na dodanie plnenia podľa tohto článku Zmluvy sa primerane uplatní doložka INCOTERMS 2010 

DDP do miesta plnenia. 

 

 

Článok IV. 

Cena Predmetu Zmluvy 

 

1. Zmluvné strany dohodli cenu Predmetu Zmluvy, ktorá bola stanovená dohodou Zmluvných 

strán v súlade so  zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky 

č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov a ktorá je výsledkom Verejného obstarávania (ďalej len 

„kúpna cena“). V kúpnej cene sú zahrnuté všetky náklady Predávajúceho súvisiace s dodaním 

Predmetu Zmluvy ako napr. dovoz na miesto určenia, inštalácia, konfigurácia, implementácia, 

zapojenie, montáž, skúšobná prevádzka, testovanie funkčnosti a finálne  spustenie do 

prevádzky, zaškolenie personálu, kalibrácia a pod. 

Celková kúpna cena bez DPH        108 984,- €                                                 

DPH  20 % celkom                             21 796,80 €              

Celková kúpna cena s DPH            130 780,80 €    

slovom: Jednostotridsaťtisíc sedemstoosemdesiat Eur a 80 eurocentov s DPH     

2. Celková kúpna cena je konečná a nemenná, nie je ju možné zvýšiť.  

 

 

Článok V.  

Platobné podmienky 

 

1. Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká Predávajúcemu riadnym a včasným splnením jeho 

záväzku v zmysle tejto Zmluvy, a to na základe faktúry vystavenej Predávajúcim.  

2. Faktúra musí byť spracovaná v súlade s platnou legislatívou (najmä zákonom č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve, zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení) 

a odovzdaná v dvoch originálnych výtlačkoch. Prílohou faktúry bude preberací protokol 

podpísaný zo strany Kupujúceho. 

3. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej preukázateľného doručenia Kupujúcemu za 

predpokladu, že doručená faktúra bude spĺňať všetky zákonné a zmluvné náležitosti a bude 

doručená na adresu Kupujúceho uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy v dvoch vyhotoveniach. Lehota 

splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy bola faktúra preukázateľne doručená 

Kupujúcemu. Kúpna cena bude uhradená na účet Predávajúceho uvedený v záhlaví tejto 

Zmluvy.    

4. Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové 

nedostatky. V takomto prípade sa zastaví plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti 

začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry Kupujúcemu. 

5. Vystavenie faktúry vylučuje dodatočné nároky Predávajúceho na úpravu kúpnej ceny. 

6. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu Predmetu Zmluvy podľa  fakturácie na účet 

Predávajúceho v termíne splatnosti. 

7. Kupujúci neposkytne Predávajúcemu preddavok. 
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Článok VI.  

 Vlastnícke právo 

 

1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru dodanému podľa tejto Zmluvy jeho prevzatím 

v mieste dodania. 

 

 

Článok VII. 

Zodpovednosť za vady 

 

1. Predávajúci má povinnosť zabezpečiť Tovar v požadovanej kvalite a množstve pre riadne 

a plynulé vykonanie Predmetu Zmluvy. 

2. Záručná doba za tovar dodaný Predávajúcim podľa tejto Zmluvy je 24 mesiacov, ak nie je 

v Prílohe č. 1 uvedená dlhšia dĺžka záručnej doby. Záručná doba začne plynúť dňom prevzatia 

Predmetu Zmluvy Kupujúcim. Záručnú podporu poskytuje Predávajúci bezplatne.  

3. Predávajúci sa zaväzuje, že poskytne Kupujúcemu technickú podporu v rozsahu a za 

podmienok podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy.  

4. Predávajúci je povinný zabezpečiť výjazd servisného technika v rámci záručnej ako aj 

technickej podpory podľa prílohy č. 1 Zmluvy spolu s náhradnými dielmi potrebnými na opravu 

Predmetu Zmluvy, a to bezodkladne, najneskôr do 24 hodín od ich nahlásenia telefonicky, 

alebo mailom na e-mailovú adresu: support@sunteq.sk   

 

 

Článok VIII. 

Zodpovednosť za škodu a sankcie 

 

1. Predávajúci zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí v súvislosti s dodaním Tovaru podľa tejto 

Zmluvy. Predávajúci sa zbaví zodpovednosti, ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri 

vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho primerane požadovať.  

2. Ak je Predávajúci v omeškaní s dodaním Predmetu Zmluvy v lehote podľa tejto Zmluvy alebo ak 

nedodal Tovar v parametroch, aké sú stanovené v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy, Kupujúci má právo 

na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5% z kúpnej ceny danej časti Predmetu Zmluvy za 

každý aj začatý deň omeškania s riadnym dodaním Predmetu Zmluvy.  

3. Ak je Predávajúci v omeškaní s poskytnutím služieb záručnej a/alebo technickej podpory podľa 

čl. VII. Bod 4. Tejto Zmluvy, má Kupujúci právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- 

EUR za každých začatých 24 hodín omeškania. 

4. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, a to aj vo výške 

presahujúcej zmluvnú pokutu. 

  

 

Článok IX. 

Ostatné práva a povinnosti Predávajúceho 

 

1. Predávajúci je povinný plniť Predmet Zmluvy vo svojom mene, na vlastné náklady, na vlastnú 

zodpovednosť a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou v zmysle podmienok 

dohodnutých v Zmluve a zodpovedá za kvalitu ním poskytnutého Predmetu Zmluvy. 

2. Predávajúci zodpovedá za vady ním poskytnutého plnenia, ktoré vznikli pričinením jeho 

zamestnancov alebo subdodávateľov. Predávajúci zodpovedá za právne vady výstupov 

súvisiacich s plnením Predmetu Zmluvy. 

3. Kupujúci podpisom tejto Zmluvy akceptuje subdodávateľov Predávajúceho, ktorí spĺňajú 

podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO. 

mailto:support@sunteq.sk
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4. Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah ich subdodávok sú uvedené v Prílohe č. 3 tejto 

Zmluvy. Identifikácia subdodávateľov podľa predchádzajúcej vety je uvedená v rozsahu: 

názov/obchodné meno/meno a priezvisko, sídlo/adresa pobytu, IČO/dátum narodenia ak nebolo 

IČO pridelené, podiel Predmetu Zmluvy, predmet subdodávky a tiež údaje o osobe oprávnenej 

konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. 

5. Predávajúci je povinný bezodkladne oznámiť Kupujúcemu akúkoľvek zmenu údajov 

o subdodávateľovi. Predávajúci je povinný bezodkladne oznámiť Kupujúcemu zmenu 

subdodávateľa a údaje podľa predchádzajúceho bodu 4 tohto článku Zmluvy. 

6. Pri plnení Predmetu Zmluvy subdodávateľom má Predávajúci zodpovednosť akoby Predmet 

Zmluvy plnil sám.  

7. Predávajúci je povinný zabezpečiť, aby mal splnené povinnosti ohľadom zápisu do registra 

partnerov verejného sektora vo vzťahu k subdodávateľom Predávajúceho v zmysle zákona 

o registri partnerov verejného sektora. 

 

 

Článok X. 

Ostatné práva a povinnosti Kupujúceho 

 

1. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu plnú sumu za celý Predmet Zmluvy po jej riadnom 

dodaní bez vád v plnej zmluvnej cene v lehote splatnosti faktúry. 

2. Kupujúci je povinný poskytnúť Predávajúcemu súčinnosť pri preberaní Predmetu Zmluvy, a to 

najmä pri školení zamestnancov a spustení do prevádzky.  

 

 

Článok XI. 

Doručovanie písomností 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek oznámenia/písomnosti jednej Zmluvnej strany 

adresované druhej Zmluvnej strane budú doručené na adresy uvedené v záhlaví Zmluvy. 

Písomnosti odoslané druhej Zmluvnej strane na adresu jej sídla uvedenú v Zmluve alebo 

neskôr písomne oznámenú, sa považujú za doručené a prevzaté druhou Zmluvnou stranou (i) 

prevzatím, (ii) odmietnutím ich prevzatia alebo (iii) po uplynutí troch (3) dní od uloženia na 

pošte, prostredníctvom doporučenej pošty alebo prostredníctvom kuriéra. 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek ďalšia komunikácia, pri ktorej sa nevyžaduje písomné 

doručenie (napr. oznamy, požiadavky, súhlasy, reklamácie) bude uskutočňovaná prednostne 

formou e-mailu zaslaného na e-mailové adresy kontaktných osôb uvedené v článku I. Zmluvy, 

ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak. 

3. Zmluvné strany sú povinné sa vzájomne bezodkladne písomne informovať o každej zmene 

údajov uvedených v tejto Zmluve, ako je sídlo, bankové spojenie, e-mailový kontakt a podobne, 

kde Zmluvná strana, ktorá vykonala zmenu oznámi nové údaje a skutočnosti druhej Zmluvnej 

strane. 

 

 

Článok XII. 

Riešenie sporov 

 

1. Akékoľvek spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy 

alebo v súvislosti s ňou sú Zmluvné strany povinné bezodkladne riešiť rokovaniami 

a vzájomnou dohodou. 

2. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti splnením záväzkov 

podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia v zmysle predchádzajúceho bodu 1. Do 15 
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(pätnástich) dní odo dňa prvej výzvy na rokovanie, môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán podať 

návrh na vyriešenie sporu vecne a miestne príslušným súdom Slovenskej republiky, pričom 

rozhodným právom pre riešenie sporov vyplývajúcich zo Zmluvy bude právny poriadok 

Slovenskej republiky. 

 

 

Článok XIII. 

Ukončenie zmluvy 

 

1. Zmluva môže byť ukončená na základe písomnej dohody oboch  Zmluvných strán.  

2. Od Zmluvy môže Zmluvná strana odstúpiť výlučne z dôvodov vyplývajúcich zo zákona (najmä 

z Obchodného zákonníka, z § 19 ZVO a pod.) alebo ak druhá Zmluvná strana podstatným 

spôsobom porušuje dohodnuté  zmluvné podmienky. V prípade akejkoľvek právnej vady na 

Predmete Zmluvy je Kupujúci oprávnený od tejto Zmluvy okamžite odstúpiť. Účinky odstúpenia 

od Zmluvy nastávajú okamihom jeho doručenia druhej Zmluvnej strane, pričom odstúpením od 

Zmluvy nie je nijakým spôsobom dotknutý nárok na náhradu škody, zmluvnú pokutu alebo úrok 

z omeškania. 

3. V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy si Zmluvné strany ponechajú doposiaľ akceptované 

plnenia, vykonané v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve a jej prílohách a úhrady 

za ne, ak Kupujúci neurčí inak. Ohľadom plnení, ktoré neboli riadne ukončené ku dňu zániku 

Zmluvy, pripraví Predávajúci ich inventarizáciu a Kupujúci bude oprávnený, ale nie povinný ich 

prevziať, pokiaľ uhradí príslušnú časť kúpnej ceny zodpovedajúcej miere rozpracovanosti podľa 

dohody Zmluvných strán. 

4. Za podstatné porušenie povinností budú Zmluvné strany považovať najmä: 

a)  ak je Predávajúci v omeškaní s riadnym a včasným dodaním Predmetu Zmluvy tak, ako 

to určuje táto Zmluva, 

b)  porušenia ustanovenia článku VII. Bod 4. Tejto Zmluvy, 

c) porušenia ustanovenia článku IX. Bod 4. a/alebo článku IX. Bodu 5. Alebo 7. Tejto 

Zmluvy Predávajúcim (porušenie povinností pri zmene subdodávateľov), 

d)  ak Kupujúci je v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 50 kalendárnych dní od 

nadobudnutia termínu splatnosti faktúry a túto neuhradí ani na písomnú výzvu 

Predávajúceho doručenú Kupujúcemu. 

5. V prípade podstatného porušenia Zmluvy Predávajúcim podľa bodu 4. Tohto článku XIII. 

Zmluvy je Kupujúci oprávnený vykonať zmenu Zmluvy spočívajúcu v zmene osoby 

Predávajúceho, a to nahradením pôvodného Predávajúceho (ďalej len „pôvodný Predávajúci“) 

novým Predávajúcim v súlade s § 18 ZVO. Zmenu v osobe Predávajúceho je Kupujúci 

oprávnený vykonať vo forme písomného dodatku k tejto Zmluve, uzatvoreného medzi 

Kupujúcim a subjektom, ktorý ako uchádzač vo Verejnom obstarávaní splnil podmienky účasti, 

všetky požiadavky na predmet zákazky, vrátane splnenia povinností v zmysle súťažných 

podkladov vo Verejnom obstarávaní a umiestnil sa na ďalšom mieste v poradí v rámci 

Verejného obstarávania (ďalej len „nový Predávajúci“). Ustanovenia článku I. bod 4. A bod 5. 

A článku IX. Bod 7. Zmluvy tým nie sú dotknuté. Na vysporiadanie plnení medzi pôvodným 

Predávajúcim a Kupujúcim sa primerane aplikujú ustanovenia bodu 3. Tohto článku Zmluvy. Na 

vysporiadanie plnení medzi novým Predávajúcim a Kupujúcim sa dodatkom vykonajú primerané 

úpravy Zmluvy (najmä ustanovenia článku I. bod 4., IV. Bod 1. Zmluvy, Prílohy č. 1 až 3). 

6. Pôvodný Predávajúci je povinný za účelom zmeny Zmluvy podľa bodu 5. Tohto článku Zmluvy 

poskytnúť Kupujúcemu všetku potrebnú súčinnosť, najmä vykonať úkony, ktoré sú nevyhnutné 

na riadne plnenie tejto Zmluvy do okamihu zmeny v osobe Predávajúceho, odovzdať 

Kupujúcemu všetky potrebné informácie a dokumenty v súvislosti s dodaným plnením podľa 

Zmluvy tak, aby nedošlo k vzniku škody. 
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Článok XIV.  

Záverečné ustanovenia 

 

1. Pokiaľ v tejto Zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený 

ustanovenia Obchodného zákonníka a ďalšie platné právne predpisy Slovenskej republiky. 

2. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony. 

3. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo 

neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných 

ustanovení tejto Zmluvy. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení tejto Zmluvy a na 

vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac 

približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto Zmluvy zmluvné strany túto 

otázku brali do úvahy. 

4. Predávajúci sa zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tejto 

Zmluvy, resp. ich časť na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho. 

V prípade porušenia tejto povinnosti, bude Zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov, 

neplatná. V prípade porušenia tejto povinnosti Predávajúcim, je Kupujúci oprávnený od Zmluvy 

odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení 

Zmluvy doručené Predávajúcemu.  

5. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho 2 rovnopisy pre Kupujúceho a 2 rovnopisy pre 

Predávajúceho. 

6. Túto Zmluvu je možné dopĺňať alebo meniť formou písomných dodatkov podpísaných  oboma 

Zmluvnými stranami. 

7. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú: 

- Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky – Technická špecifikácia a vlastný návrh plnenia,   

- Príloha č. 2 – Rozpočet,  

- Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov.  

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné 

a zrozumiteľné, pričom dostatočným spôsobom vyjadrujú vážnu a slobodnú vôľu oboch 

Zmluvných strán zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy. 

 

Za Kupujúceho      Za Predávajúceho 

V Bratislave, dňa 08.09.2017    V Bratislave, dňa 08.09.2017  

 

 

...................................                            ..................................... 

podpis                                podpis  

Mgr. Petra Palenčárová     Ing. Peter Krajčík 
konateľka     konateľ 
 
 
 
 
..................................... 
Ing. Anna Reinerová 
konateľka   


