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 Zmluva   
uzatvorená podľa § 269 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. 

medzi: 
 

Poskytovateľ:  ACREA SR, spol. s r.o. 
Sídlo:     Andrusovova 6, 851 01 Bratislava 
Zastúpený:  doc. RNDr. Jan Řehák, konateľ 
IČO:  46457071 
IČ DPH:  SK2023393427 
DIČ:  202339342 
   
 
(ďalej len „poskytovate“)  
a 
 

Používaťeľ: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 
Sídlo organizácie: Cyprichova 42, 831 05 Bratislava 
V zastúpení:   PhDr. Ľubomír Páleník, CSc. - riaditeľ                                                    
IČO:   00681385  
DIČ: 2020796415 
IČ DPH:  
Právna forma: Štátna  príspevková organizácia 
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy:  PhDr. Ľubomír Páleník, CSc., VÚDPaP 
 
(ďalej len „používateľ“) 
 

Preambula 

Predmet zmluvy je realizovaný v rámci projektu „,,Komplexný poradenský systém prevencie a 

ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí“, ITMS: 26130230025  
 

I. Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie tovaru formou prenájmu na ročnej báze - Štatistický 
software (štatistický software IBM SPSS Statistics), na základe cenovej ponuky poskytovateľa zo 
dňa 11.02.2014, č. N2014/034 špecifikovaného v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy používateľovi a previesť na používateľa 
vlastnícke právo k predmetu zmluvy počas  celej doby prenájmu predmetu zmluvy. 

3. Používateľ sa zaväzuje prevziať predmet zmluvy a zaplatiť cenu nájmu poskytovateľovi. 
 

II. Termín dodania, miesto dodania a spôsob plnenia 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje dodať používateľovi  tovar uvedený v článku I. tejto zmluvy v lehote do 
dvoch týždňov od podpísania  zmluvy zástupcami zmluvných strán a nadobudnutia účinnosti 
zmluvy po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.  

2. Miesto odovzdania a prevzatia tovaru je na adrese: VÚDPaP-projektová kancelária, Rostovská 22 
831 06 Bratislava. 
Predmet zmluvy preberie: Ing. Bohuš Pažitný, VÚDPaP. 

3. Dopravu tovaru na miesto určené používateľom zabezpečuje poskytovateľ na vlastné náklady tak, 
aby bola zabezpečená dostatočná ochrana tovaru pred jeho poškodením a znehodnotením. 

4. Predmet zmluvy bude dodaný spolu s faktúrou, dodacím listom a inštrukčným manuálom 
v slovenskom, resp. českom jazyku. Prevzatie tovaru používateľ potvrdí na dodacom liste. 
Predmet obstarávania prevezme a potvrdí Ing. Bohuš Pažitný, VÚDPaP.  

5. Používateľ za zaväzuje tovar od poskytovateľa prevziať a zaplatiť dohodnutú  cenu nájmu. 

 

6. Za deň prevzatia predmetu zmluvy sa považuje dátum uvedený na dodacom liste podpísanom 
zástupcami poskytovateľa a používateľa. 

7. Používateľ má právo odmietnuť dodávku predmetu zmluvy v nasledovných prípadoch:  

a) dodaný tovar nezodpovedá technickej špecifikácii v ponuke poskytovateľa, 
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b) tovar je vážne mechanicky poškodený. 

8. Používateľ nadobudne vlastnícke právo k predmetu nájmu  zaplatením  ceny nájmu. 

9. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na používateľa v čase, keď tovar prevezme od 
poskytovateľa. 

 
III.  Cena nájmu 

1. Zmluvné strany sa v zmysle platných ustanovení zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení 
neskorších predpisov dohodli na nájomnej cene za „štatistický software IBM SPSS Statistics“ 
podľa čl. I. zmluvy v sume 12 200,00 € bez DPH (slovom: dvanásťtisícdvesto eur). Nakoľko 
poskytovateľ je platiteľom DPH, bude k uvedenej sume účtovať daň z pridanej hodnoty podľa 
platného zákona č. 222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

2. cena nájmu predmetu zmluvy je výsledná cena pre poskytovateľa a zahŕňa v sebe všetky náklady 
spojené s dodávkou tovaru. 

3. Právo na zaplatenie dohodnutej  ceny nájmu vzniká poskytovateľovi riadnym a včasným splnením 
jeho záväzku. 

 
IV. Platobné podmienky*** 

1. Poskytovateľ vystaví faktúru po dodaní predmetu zmluvy v zmysle čl. I ods. 1 tejto zmluvy. 
Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je dodací list, podpísaný zodpovednými zamestnancami 
poskytovateľa a používateľa. 

2. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov. V 
prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, používateľ je oprávnený ju 
do dátumu splatnosti vrátiť poskytovateľovi. Poskytovateľ podľa charakteru nedostatkov faktúru 
buď upraví, alebo vystaví novú faktúru. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a 
nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej, príp. doplnenej faktúry používateľovi. 

3. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia poskytovateľovi.  

4. Platba faktúry bude realizovaná raz ročne t.j. cena nájmu predmetu zmluvy bude rovnomerne 
rozdelená na  dve  ročné platby. Uhradená bude prevodným príkazom prostredníctvom 
peňažného ústavu používateľa na základe faktúry vystavenej poskytovateľom. 

5. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že používateľ uhradí poskytovateľovi za oneskorené zaplatenie 
faktúry úroky z omeškania v sadzbe podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.  

6. V prípade, že dodávateľ nedodrží čas plnenia dohodnutý v zmluve a dodá predmet zmluvy 
s oneskorením, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu  výške 0,05 % z ceny oneskorene 
dodaného predmetu zmluvy za každý deň omeškania.  

7. Termín plnenia : 24 mesiacov ododňa účinnosti zmluvy 

 
V. Zodpovednosť za vady 

1. Poskytovateľ zodpovedá za vady zistené pri jeho odovzdaní a prebratí, zodpovedá za vady, ktoré 
sa vyskytnú počas vykonávania skúšok a testovania tovaru a za vady, ktoré sa vyskytnú počas 
záručnej doby, pokiaľ majú svoj pôvod v použitých  technológiách, v pracovných postupoch a vo 
funkčnosti tovaru. 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje zistené vady v čase plynutia záručnej doby odstrániť bezodkladne na 
vlastné náklady. 

3. Používateľ sa zaväzuje, že vady bezodplatne odstráni do 15 pracovných dní. Pokiaľ z povahy 
vady vyplýva, že na odstránenie  vady  je potrebná dlhšia  doba, poskytovateľ  je povinný o tom 
používateľa písomné  upovedomiť'  a dohodnúť' s ním primeranú lehotu, poprípade výmenu 
prístroja za nový. 

4. Prípadné vady predmetu nájmu bude používateľ reklamovať neodkladne po ich zistení 
u poskytovateľa písomne.  

5. Zmluvné strany sa budú riadiť § 422 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo 
zodpovednosti za vady. 
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6. Poskytovateľ vyhlasuje, že tovar je nový, vyhovuje príslušným kvalitatívnym parametrom podľa 
platných noriem v Slovenskej republike a EÚ. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa 
prevzatia používateľom. 
 

VI. Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 

2. Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len písomnou dohodou zmluvných strán formou 
očíslovaného dodatku. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah sa spravuje právnym poriadkom SR a ich ďalšie 
vzájomné práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka, zákona o verejnom obstarávaní a zákonom 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 

4. Spory vzniknuté z tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť predovšetkým formou dohody, v 
prípade, že k dohode nedôjde, môže sa ktorákoľvek zo zmluvných strán obrátiť na príslušný súd 
Slovenskej republiky s návrhom na riešenie sporu. 

5. Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným 
tovarom, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku č. /OPV/35/2013 uzatvorenej medzi Ministerstvom školstva vedy výskumu a športu SR 
a Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie, a to oprávnenými osobami, 
ktorými sú: 

a) poskytovateľ NFP a ním poverené osoby, 
b) Útvar následnej finančnej kontroly a ním 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 ES a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

6. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa zákona č. 546/2010 
Z.z. platného v Slovenskej republike.  

7. Poskytovateľ  berie na vedomie, že táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa zákona č. 
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám platného v Slovenskej republike a výslovne 
súhlasí so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov v Centrálnom 
registri zmlúv na Úrade vlády Slovenskej republiky. 

8. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, dva pre poskytovateľa a tri pre používateľa, 
pričom každý z nich má platnosť originálu. 

 
 
 
V Bratislave dňa 25.2.2014 V Bratislave dňa 25.2.2014 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Poskytovateľ:                                Používateľ: 
...................................                                                                       ..........................................         
                                                             
doc. RNDr. Jan Řehák, CSc.                                                              PhDr. Ľubomír Páleník                                                                      
        konateľ                                                                                                riaditeľ VÚDPaP 
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