
KÚPNA ZMLUVA 
uzatvorená v zmysle § 409  a nasl. ustanovení zákona č.513/1991 Zb., Obchodného zákonníka 

medzi: 
 

 
Predávajúci:   I.T.A. spol. s r.o. 
IČO:    36 591 246 
DIČ:    SK2021977936 
Adresa:   Slovenská 26, 040 01, Košice 
Zastúpený:   RNDr. Jozef Kmec, konateľ 
Bank. Spojenie:  Tatrabanka a.s., č.ú.:  
Zápis v OR:   Okresný súd Košice I,obchodný register, odd. Sro, vl.č. 16352/V 
     (ďalej len „Predávajúci“) 
 
 
Kupujúci:   Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra 
IČO:    42122007    
DIČ:    SK2022750389 
Adresa:   Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky , SR 
Zastúpený:   Mgr. Dana Peškovičová, PhD. – riaditeľka CVŽV Nitra  
Bank. spojenie:  Štátna pokladnica, č.ú.: 7000354265/8180, 7000354273/8180,     
                                      7000358506/8180 
Zriaďovateľ:   Ministerstvo pôdohospodárstva SR 
Zriaďovacia listina:  č. 5195/2008 -250, zo dňa 18.12.2008 

(ďalej len „Kupujúci“) 
  

Rokovať o obsahu zmluvy a zmluvu podpisovať sú oprávnení: 
 
za stranu Predávajúci: rokovať: RNDr. Jozef Kmec, konateľ 
   podpisovať:  RNDr. Jozef Kmec, konateľ  
 
za stranu Kupujúci: rokovať:  Mgr. Dana Peškovičová, PhD. – riaditeľka CVŽV Nitra   
   podpisovať: Mgr. Dana Peškovičová, PhD. – riaditeľka CVŽV Nitra 
 
 

Článok 1 
Predmet zmluvy 

 
1.1. Predmetom tejto zmluvy je predaj a kúpa prístroja: Prietokový cytometer (ďalej len „Prístroj“) 
 
1.2  Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje k dodávke a montáži Prístroja, k zaškoleniu 

zamestnancov Kupujúceho a ďalej sa zaväzuje previesť vlastnícke právo  k Prístroju na 
Kupujúceho. 

 Technická špecifikácia Prístoja je uvedená v prílohe č.1 Kúpnej Zmluvy.  
 
1.3  Súčasťou dodávky predmetu zmluvy je dodávka a montáž príslušenstva  (ďalej v zmluve ako 

Príslušenstvo a Prístroj len  ako „ Tovar“) 
 
1.4. Kupujúci sa zaväzuje predmet zmluvy prevziať a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.  
 

 
Článok 2 

Doba plnenia 
 
2.1. Predávajúci sa zaväzuje protokolárne odovzdať Tovar podľa čl.1 tejto zmluvy do prevádzky 

Kupujúcemu najneskôr do 2 mesiacov od podpísania tejto zmluvy oprávnenými zástupcami 
oboch zmluvných strán. 

 



2.2. Protokolárnym odovzdaním Tovaru sa rozumie prevzatie Tovaru po jeho dodaní, zmontovaní, 
odskúšaní a spustení do prevádzky. Prílohu protokolárneho odovzdania tvoria faktúra, doklady 
týkajúce sa Tovaru, dodací list, zápisnica zo zaškolenia.  

 
 

Článok 3 
Cena tovaru, platobné a dodacie podmienky 

 
3.1. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene Tovaru vo výške 94 900,- € bez DPH, slovom 

deväťdesiatštyritisícdeväťsto eur. DPH bude účtovaná podľa platných právnych predpisov (ďalej 
ako „Kúpna cena“).  

 
 Cena uvedená v ponuke musí byť vyjadrená ako cena konečná vrátane nákladov na dopravu     

(dovoz tovaru na miesto dodania), služieb súvisiacích s dodaním tovaru, inštaláciou a uvedením 
do prevádzky, odborného zaškolenia obsluhy, záručného servisu, manuálu v slovenskom jazyku 
a iných relevantných dokladov. 

  
3.2. Predávajúci dodá Tovar na CVŽV – Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra, Hlohovecká 2, 

951 41 Lužianky, kde ho prevezme zodpovedný zástupca Kupujúceho. Prevzatie Tovaru tento 
zástupca Kupujúceho potvrdí na dodacom liste, alebo na prepravných dokumentoch dopravcu, 
ktorý Tovar Kupujúcemu doručí. 

 
3.3. Kupujúci uhradí kúpnu cenu Tovaru Predávajúcemu do 120 dní od protokolárneho odovzdania 

Tovaru. Peňažný záväzok Kupujúceho vyplývajúci zo zmluvy je splnený dňom pripísania Kúpnej 
ceny v prospech účtu Predávajúceho. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového 
dokladu podľa ustanovení zákona o DPH.  

 
3.4. Vlastnícke právo predávaného Tovaru prechádza na Kupujúceho úplným zaplatením ceny 

Tovaru podľa odstavca 3.1 tejto zmluvy, vrátane DPH. 
 
3.5. Riziká na Tovare prechádzajú z Predávajúceho na Kupujúceho okamžikom protokolárneho 

prevzatia Tovaru do prevádzky zástupcom Kupujúceho. 
 

 
Článok 4 

Zodpovednosť za vady 
 

4.1. Záručná doba je 24 mesiacov od dátumu protokolárneho odovzdania Tovaru do prevádzky 
Kupujúcemu. Až do uplynutia tejto lehoty Predávajúci preberá zodpovednosť za všetky vady 
spôsobené výrobcom. 

 
4.2. Pre opravené časti Tovaru platí šesťmesačná záručná doba a podmienky záruky ako pre 

pôvodne dodaný Tovar. U ostatných častí Tovaru sa záručná doba predlžuje iba o dobu, počas 
ktorej tieto časti Tovaru museli byť mimo prevádzku v dôsledku odstraňovania vady. Pokial sa 
strany nedohodli inak, končí záručná doba vždy najskôr 12 mesiacov od dátumu protokolárneho 
odovzdania Tovaru do prevádzky Kupujúcemu. 

 
4.3. Kupujúci je povinný písomne oznámiť Predávajúcemu všetky vady Tovaru. Vady Tovaru, ktoré 

môžu spôsobiť škodu je Kupujúci povinný oznámiť Predávajúcemu okamžite s následným 
písomným potvrdením. Písomné oznámenie vady Tovaru musí obsahovať popis vady. 

 
4.4. Po doručení oznámenia vady Tovaru podľa článku 4.3 je Predávajúci povinný bez zbytočného 

odkladu najneskôr do 2 pracovných dní a na svoje náklady tieto vady Tovaru odstrániť. Vadné 
časti Tovaru, ktoré boli vymenené zostávajú majetkom Predávajúceho. 

 
4.5. Záruka sa nevzťahuje na bežné prevádzkové opotrebovanie Tovaru pri jeho obvyklom použití, 

ďalej na vady Tovaru spôsobené neodborným zásahom Kupujúceho alebo tretej osoby, a vady 
Tovaru, u ktorých sa nedá dokázať, že vznikli použitím vadného materiálu, chybnou 
konštrukciou alebo neúplným spracovaním, hlavne vady Tovaru vzniknuté chybnou údržbou, 
nedodržaním návodu k použitiu, jeho preťažovaním alebo nadmerným namáhaním, použitím 



nevhodných prevádzkových prostriedkov, atmosférickou elektrinou, chemickými a 
elektrolytickými vplyvmi a ďalšími príčinami bez zavinenia Predávajúceho. 

 
4.6  Zmluvné strany sa dohodli na poskytovaní pozáručného servisu predávajúcim. Pozáručný servis 

sa zaväzuje Predávajúci poskytnúť v prípade písomného oznámenia vady Kupujúcim – po dobu 
4 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby. 

 
 

Článok 5 
Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy 

 
5.1. Predávajúci sa zaväzuje Kupujúcemu uhradiť v prípade omeškania s dodávkou Tovaru zmluvnú 

pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty nedodaného Tovaru za každý kalendárny deň omeškania 
spôsobeného predávajúcim, maximálne však 7% z hodnoty nedodaného Tovaru. 

 
5.2. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť Predávajúcemu v prípade omeškania s úhradou faktúry úroky 

z omeškania, ktorých výška je určená nariadením vlády č.586/2008 Z.z. vo výške o 8 
percentuálnych bodov výššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná 
k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu. 

 
5.3. Kupujúci i Predávajúci sú oprávnení odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia 

zmluvy druhou zmluvnou stranou. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje omeškanie 
Predávajúceho s dodaním predmetu kúpy dlhšie ako 60 dní a omeškanie Kupujúceho s úhradou 
kúpnej ceny dlhšie ako 60 dní po splatnosti faktrúry. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho 
doručenia druhej zmluvnej strane, pričom zmluva zaniká od počiatku a strany sú povinné si 
vrátiť všetko, čo si doteraz na jej základe plnili. 

          Za podstatné porušenie zmluvy s právom kupujúceho od nej odstúpiť sa považuje aj zistenie 
rozdielu pri dodávke prístroja oproti jej technickej špecifikácii uvedenej v podkladoch tejto 
zmluvy.    

 
5.4  V prípade, že Kupujúci resp. Predávajúci odstúpi od zmluvy, zaväzuje sa uhradiť preukázateľné 

náklady, ktoré vznikli Predávajúcemu resp. Kupujúcemu z dôvodu odstúpenia od zmluvy. 
 

 
Článok 6 

Ďalšie zmluvné podmienky   
 
6.1. Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly, resp. auditu overovania na mieste súvisiaceho 

s dodávkou, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy na poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku uzatvorenej medzi Centrom výskumu živočíšnej výroby Nitra 
a Ministerstvom školstva SR v zastúpení Agentrúrou MŠ SR pre štrukturálne fondy EU, a to 
oprávnenými osobami na výkon kontroly, resp. auditu overovania na mieste a poskytnúť im 
potrebnú súčinnosť. 

 
6.2    Oprávnené osoby na výkon kontroly, resp. auditu overovania na mieste sú: 
 a)  Poskytovateľ 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 auditorov,  
 f)   Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými  
      právnými predpismi SR a EÚ 

 
Článok 7 

Záverečné ustanovenia 
 

   7.1    V súlade s § 5a odst.1 zákona NR SR 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa Občiansky zákonník č. 
40/1964 Zb., v znení nesk. predpisov je táto zmluva povinne zverejňovanou zmluvou. Zmluvné 



strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov 
v centrálnom registri zmlúv vedenom na úrade vlády SR. 

 
7.2.   Práva  a  povinnosti zmluvných  strán neupravené  touto zmluvou  sa riadia  právnym poriadkom 

platným v Slovenskej republike, najmä zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní,    
v platnom znení, 513/1991 Zb. - Obchodným zákonníkom v platnom znení a súvisiacimi 
predpismi. Zmeny a doplnky zmluvy (pokiaľ tieto nevyplývajú priamo z platných právnych 
predpisov) je možné vykonať na základe dohody zmluvných strán formou písomných dodatkov, 
poradovo očíslovaných. 

 
7.3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej 

platnosť, výklad alebo zrušenie budú riešené pred Rozhodcovským súdom Slovenskej 
obchodnej a priemyselnej komory  v Bratislave podľa jeho základných vnútorných právnych 
predpisov. Strany sa podrobia rozhodnutiu tohoto súdu, jeho rozhodnutie bude pre strany 
záväzné. 

 
7.4. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i 

spôsobu ich jednania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi strana, ktorej 
sa niektorá zo spomenutých zmien týka, túto skutočnosť druhej zmluvnej strane a to bez 
zbytočného odkladu. 

 
7.5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu, pre 

každú zo zmluvných strán po dvoch výtlačkoch. 
 
7.6. Všetky strany tejto zmluvy sú parafované oboma stranami. 
 
7.7. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 
 
7.8. Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy budú riešené formou číslovaných dodatkov. 
 
7.9. Účastníci tejto zmluvy po jej prečítaní prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že bola napísaná 

na základe pravdivých údajov, ich dobrej a slobodnej vôle a nebola uzavretá v tiesni ani za inak 
jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy. 

 
 
 
 
V Košiciach dňa, 11.02.2011                                                        V Lužiankach, dňa ................................. 
  
 
 
 
 
  .............................................                                                           ................................................ 
            Predávajúci:                                 Kupujúci: 
      RNDr. Jozef Kmec                                             Mgr. Dana Peškovičová, PhD. 
 konateľ                 riaditeľka CVŽV Nitra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Príloha č. 1  
 

 
 

Technická špecifikácia Prístroja : Prietokový cytometer FACSCalibur  
 
FACSCalibur je kompaktný, plne digitálny, automatizovaný stolový prietokový cytometer. Prístroj je 
určený pre vysokosenzitívnu a multiparametrickú analýzu buniek.  
FACSCalibur je modulárny systém. Umožňuje rozšírenie o modul určený na sortovanie buniek, druhý 
laser a automatický podávač skúmaviek.  
 
 
Analyzátor: 
- 5 detektorov (forward-scatter, side-scatter, 3 fluorescencie) – prístroj umožňuje meranie veľkosti 

buniek, granularitu buniek, absolútny aj volumetrický počet buniek a analýzu pri 3 rôznych 
fluorescenčných detektoroch. 

 
- Vzduchom chladený argónový laser, 488nm. 
 
- Ľahko vymeniteľné optické filtre, ktoré umožňujú využitie širokého spektra fluorochrómov 

a fluorescenčných proteínov (FITC, PE, PerCP, PI, 7-AAD a mnoho ďalších) 
 
- Prístroj umožňuje meranie proliferácie buniek pomocou CFSE. 
 
- Štandardne dodaný filter: od 460 BP do 670 LP. 
 
- Pulzný procesor na súčasné určenie šírky a plochy signálu slúži na rozlíšenie dubletov 

(agregovaných častíc) pre kvantitatívnu analýzu DNA. Je k dispozícii pre všetky fluorescencie. 
 
- Fixné optické spojenie a ovládanie prietokového systému je maximálne jednoduché. Ľahkosť 

obsluhy zabezpečuje štandardnosť merania. 
 
- Quartz kyveta je spojená s emisnou šošovkou pomocou optického gélu vyrovnávajúceho 

refrakčné indexy, čím sa dosahuje optimálna účinnosť získavania signálu.  
 
- Prístroj je automatizovaný a poskytuje užívateľsky nenáročnú obsluhu ako je automatická 

kompenzácia, kalibrácia prístroja, spracovanie a analýza vzoriek. 
- Prietokový cytometer FACSCalibur štandardne pracuje s bežne dodávanými typmi skúmaviek.  
 
- Prístroj obsahuje plne automatizovaný modul, ktorý umožňuje meranie vzoriek z 96 aj 384 

jamkových platní. 
 
- Prietokový cytometer FACSCalibur umožňuje vysokosenzitívne meranie rôznych typov buniek 

(generatívnych, alebo somatických) v kyvetách v rozmere od 0,5 μm po 150 μm. 
 
- Prístroj vďaka vysokej citlivosti umožňuje meranie už od niekoľkonásobne menšieho minimálneho 

objemu vzorky, ktorý je požadovaný v technickej špecifikácii zadávateľa. Minimálny objem vzorky: 
od 50 μL. Pri príprave single-cell suspenzie v koncentrácii 105 – 2x 107 je možné dosiahnuť 
minimálny objem vzorky nižší ako 50 μL. 

 
- Maximálny objem vzorky je neobmedzený a závisí len od typu skúmavky použitej užívateľom. 
 
- Súčasťou prístroja je špecializovaný software, ktorý umožňuje automatické nastavenie 

kompenzácií. 
 
 
 



 
 
FACStation :  
 
Súčasťou dodávaného zariadenia je počítačový systém, ktorý obsahuje všetky potrebné softvéry na 
obsluhu prístroja, kompenzáciu, akvizíciu a analýzu dát vrátane Microsoft Office. 
 
Monitor: LCD Monitor   
   
Tlačiareň: farebná  
 
V základnej dodávke je zahrnutý balík roztokov, skúmavky, kalibračné guličky a lyzačný roztok. 
 
 
 

 
 
 

  .............................................                                                              
      RNDr. Jozef Kmec                                              

 konateľ  
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