Stroptel s. r. o.
A utom atizácia výrobného procesu elektrických cievok
Výzva na predloženie ponuky - prieskum trhu - - tovary
Návrh MZP

KÚPNA ZMLUVA č. 662022
uzavretá v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov
uzatvorená medzi:
Kupujúci:
Obchodné meno: Stroptel s. r. o.
Sídlo: Ciolkovského 1270/1, 09101 Stropkov
Zastúpený: Ing. Alojz Glinský, konateľ
IČO: 31718540
DIČ:2020526563
IČ DPH: SK2020526563
Bankové spojenie: VÚB Banka
IBAN: SK 03 0200 0000 0002 0984 2612
M :+421 905901906
E - mail: net@stroptel.sk
www.stroptel.sk
Zapísaný v Obchodnom registri Slovenskej republiky vedenom Okresným súdom Prešov,
oddiel: Sro, vložka číslo: 2706/P, dátum zápisu: 15. 12. 1995
a
Predávajúci:
Obchodné meno: Kybernetika s.r.o.
Sídlo: Orgovánová 4, 040 11 Košice
Zastúpený: Doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.
Právna forma: s.r.o.
Zapísana v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, oddiel SRO, vložka č. 1908/V
Bankové spojenie: TATRA Banka
IBAN: SK33 1100 0000 0029 4146 5255
IČO: 31 658 105
DIČ: 202 049 0538
IČ DPH: SK2020490538
M: +421 903606807
E-mail: iadlovsky@ kybernetika.sk
www.kybernetika.sk

Č I.

I

Predmet zmluvy
1.1 Predmetom zmluvy je dodanie automatizovaného priemyselného robota pre prepojenia strojov
do jedného celku pre projekt Zvýšenie kapacity výroby pomocou inovatívnej technológie.
Vytvorenie robotizovaného pracoviska pre vrátane prepravy do miesta dodania a zaškolenia
obsluhy do miesta dodania uvedeného v článku III. tejto zmluvy. Všetky zariadenia musia byť
nové a nepoužívané. Špecifikácie sú uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
1.1 .Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet kúpy v rozsahu uvedenom v ČI. I. bod 1.1
zmluvy a kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prevziať a zaplatiť kúpnu cenu podľa ČI. II. tejto
zmluvy.
1.2.Predmet zmluvy bude financovaný z vlastných zdrojov vyhlasovateľa a zo zdrojov Ministerstva
investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len
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poskytovateľ), na základe zmluvy č. 96/2022 o poskytnutí regionálneho príspevku, účel
poskytnutia regionálneho príspevku: Zvýšenie kapacity výroby pomocou inovatívnej
technológie. Vytvorenie robotizovaného pracoviska. Projekt je v súlade s Plánom rozvoja
okresu Stropkov, prioritná oblasť B. Rozvoj regionálnej ekonomiky a inovácií, opatrenie
B2. Rozvoj malých a stredných podnikov a diverziflkácia činností.
ČI. II
Kúpna cena
2.1. Kúpna cena za predmet kúpy podľa ČI. I. je stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov ako cena maximálna s možnosťou jej zmeny podľa ČI. II. bodu
2.5 zmluvy.
2.2. Cena je vrátane DPH, cla, správnych a iných poplatkov.
2.3. Kúpna cena za dodanie predmetu kúpy podľa ČI. I. bod 1.1 zmluvy:

P.Č.
1.

OZNAČENIE
Automatizovaný priemyselný
robot pre prepojenie strojov do
jedného celku

JEDNOTKOVÁ
POČET CENA /€/ b e z
DPH
/ks/
1

SPOLU bez DPH:

CELKOVÁ
CENA /€/ bez
DPH za
požadovaný
počet

85 500

85 500

85 500

85 500

DPH 20%:

17 100

Spolu s DPH

102 600

Slovom: stodvatisícšesťsto eur bez 00/100
2.4. Bližšia špecifikácia ceny je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto
zmluvy.
2.5. Zmena ceny podľa ČI. II bod 2.1 zmluvy je prípustná:
- pri zmene výšky zákonnej sadzby DPH.

ČI. III
Čas plnenia a miesto dodania
3.1.

Čas plnenia tejto zmluvy je do 60 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy.

3.2. Zmluvný termín uvedený v ČI. III, bod 3.1 zmluvy je termín najneskoršie prípustný
a neprekročiteľný s výnimkou:
- zásahov spôsobených vis maior.
3.3 Predávajúci dodá predmet kúpy do: Prešovský kraj, okres Stropkov, Ciolkovského 1270/1,
Stropkov.
ČI. IV
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Platobné a fakturačné podmienky
4.1 Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny podľa ČI. II zmluvy na základe riadneho
plnenia predmetu zmluvy podľa ČI. I tejto zmluvy.
4.2. Kupujúci má právo nárok vystaviť faktúry po splnení po odovzdaní predmetu plnenia.
4.3. Kupujúci uhradí kúpnu cenu predávajúcemu na základe faktúry vystavenej predávajúcim po
splnení predmetu plnenia.
4.5. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.
4.6. Kupujúci si vyhradzuje právo vrátiť faktúru v lehote splatnosti, ak táto nemá náležitosti
daňového dokladu. Dôvod vrátenia je kupujúci povinný vyznačiť na faktúre. Od okamihu
doručenia faktúry, ktorá spĺňa náležitosti daňového dokladu, začína plynúť nová 30 dňová
lehota splatnosti.
ČI. V
Zabezpečenie záväzkov
5.1. Neuhradením faktúry v stanovenej lehote podľa ČI. IV vzniká kupujúcemu povinnosť zaplatiť
úrok z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.
5.2. V prípade nesplnenia zmluvne dohodnutého termínu dodania predmetu kúpy má kupujúci právo
uplatniť si u predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z kúpnej ceny za každý začatý deň
omeškania z kúpnej ceny.
ČI. VI
Práva a povinnosti zmluvných strán
6.1. Predávajúci je povinný odovzdať predmet kúpy v plnom rozsahu v dohodnutom termíne
v bezchybnom stave.
6.2. Kupujúci je povinný na výzvu predávajúceho prevziať predmet kúpy v dohodnutom termíne
v mieste dodania podľa ČI. III bodu 3 tejto zmluvy.
6.3 Kupujúci pripúšťa plnenie predmetu zmluvy subdodávkami. V prípade zmeny subdodávateľa
počas trvania zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim je povinný predávajúci najneskôr v deň,
ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať oznámiť kupujúcemu zmenu
subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: podiel zákazky, ktorý má v úmysle
zadať subdodávateľovi, predmety subdodávok a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. V prípade zmeny subdodávateľa,
ak tento subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí
byť v tomto registri partnerov verejného sektora zapísaný ku dňu zmeny subdodávateľa. (Ak
predávajúci nebude mať vyššie uvedenú povinnosť body 6.3 a 6.4 nebudú súčasťou zmluvy).
6.4 Predávajúci v prílohe č. 2 k tejto zmluve uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch,
údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
dátum narodenia.
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ČI. VII
Prevod práv
7.1. Okamihom dodania predmetu kúpy podľa ČI. I tejto zmluvy je podpísanie a prevzatie predmetu
kúpy kupujúcim.
7.2. Okamihom dodania prechádza z predávajúceho na kupujúceho vlastnícke právo k predmetu
kúpy a nebezpečenstvo škody na predmete kúpy.

ČI. VIII
Zodpovednosť za vady
8.1. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet kúpy podľa ČI. 1 tejto zmluvy má v čase prevzatia
zmluvne dohodnuté vlastnosti, a že nemá vady, ktoré by znižovali jeho hodnotu alebo schopnosť
jeho využitia.
8.2. Za vady, ktoré vznikli, resp. vyšli najavo v záručnej dobe, nezodpovedá predávajúci iba vtedy,
ak boli spôsobené používaním predmetu kúpy v rozpore s návodom na obsluhu dodaným
výrobcom, resp. nevhodnými prevádzkovými podmienkami, ktoré nezapríčinil predávajúci.
8.3. Ak predávajúci poruší ustanovenia tejto zmluvy, kupujúcemu vzniká nárok na náhradu škody,
ktorá mu v dôsledku takéhoto konania vznikla v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
8.4. Predávajúci na vlastné náklady odstráni vady zistené v záručnej dobe.
8.5. Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neodstrániteľná, zaväzuje sa predávajúci dodať
náhradný predmet plnenia zodpovedajúcej kvality, na základe zápisu vyhotoveného
a podpísaného zmluvnými stranami.
8.6. Záručná doba je 12 mesiacov (minimálne 12 mesiacov) odo dňa odovzdania a prevzatia tovaru.
8.7. Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými
tovarmi kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku a to
oprávnenými osobami v zmysle zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí regionálneho
príspevku a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť
ČI. IX
Zánik zmluvy
9.1.
9.2.

Ak zmluvná strana poruší povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, druhá zmluvná strana môže
od zmluvy odstúpiť.
Zmluvné strany sa dohodli, že zásahy úradných miest a zásahy vis maior, ktorých dôsledkom
je nemožnosť plnenia niektorou zo zmluvných strán, sú dôvodom pre okamžité odstúpenie od
zmluvy.
ČI. X
Záverečné ustanovenia

10.1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka
a Občianskeho zákonníka.
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10.2. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy alebo jej dodatky musia mať písomnú formu a musia byť
podpísané zmluvnými stranami.
10.3. Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, v plnom
rozsahu sním súhlasia a prehlasujú, že pri podpise tejto zmluvy konali slobodne a že nebola
podpísaná v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok.
10.4. Zmluva je vyhotovená v 4 prevedeniach, pričom každá zo zmluvných strán dostane po 2
rovnopisy.
10.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.
10.6 Predávajúci súhlasí so zverejnením tejto zmluvy na webovom sídle kupujúceho. Zmluva
nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle kupujúceho.

Predávajúci

Kupujúci

V Košiciach, dňa 06.06.2022

V Stropkove, dňa ... l

.L M

jredávaj úci
Ing. Alojz Glinský
konateľ

Prílohy:

č. 1 Špecifikácia
č. 2 Zoznam subdodávateľov
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Príloha č. 1 Špecifikácia

P.Č .

Názov tovaru

Obchodné meno
ponúkaného tovaru a
výrobca

1.

A utom atizovaný priem yselný robot pre prepojenie
strojov do jedného celku

Priemyselný robot,
KUKA

Typové
označenie
ponúkaného
tovaru

KR 10 R 1100

O pis ponúkaného tovaru v m inim álnom rozsahu p odľa O pisu p redm etu zákazky

P.Č .

Minimálne technické požiadavky

1.

Napajanie

2
3
4

Šesťosi robot s nosnostou
rozsah posuvov
Max. rýchlosť posuvu
Cinovacie zariadenie: cinovacia vlna s
presnostou cínovania
Cyklus zariadenia (max. cas vyroby
cievky)
Montáž
Zaškolenie obsluhy
Záruka
Nový stroj

5
6
7
8
8
9

Požadovaná
minimálna
hodnota
kupujúcim

Hodnota
ponúkaná
12predávajúcim

lfA C 230V 50Hz
20A
do lOkg
do 1 m
2 m/s

lfA C 23 0V
50Hz 20A
10 kg
1,1 m
2 m/s

+/- 0,5mm

+/- 0,5mm

do 5 s

4,5 s

áno
áno
min. 12 mesiacov
áno

áno
áno
12 mesiacov
áno

Predávajúci

Kupujúci

V Košiciach, dňa 06.06.2022

V Stropkove, dňa

^

3r..

J kupujúci

predáv^jťíci

Ing. Alojz Glinský
konateľ
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PRÍLOHA Č. 2 ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Obchodné meno, adresa navrhovaného
subdodávateľa, IČO, údaje o osobe oprávnenej
konať za subdodávateľa v rozsahu : meno a
priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a
kontakt
KUKA CEE GmbH,
Bojnická 3,831 04 Bratislava IČ:50159089
Petr Nemecek,Mobil +421 948 903 221
Email: petr.nemecek@kuka.com
SMC Priemyselná automatizácia. Spol. s r.o.
Fatranská 1223,0136 01 Teplička nad Váhom
IČ:35724340
Mag.Robert Angel,

Predmet subdodávok

Podiel
subdodávok v %

Robot KUKA KR10 R1100

20%

Pneumatické komponenty

15%

dlhodobý pobyt na území SR :

SIEMENS s.r.o.
Lamačská cesta 3/A
Bratislava - Karlova Ves 841 04,IČ: 31 349 307
Ing. Vladimír Slezák
PLC

5%

Ing. Pavel Lakatoš

Predávajúci

Kupujúci

V Košiciach , dňa 06.06.2022

V Stropkove, dňa ....„.....................

f . š- SP č ?

p re d á v a jú c i^

x /k u p u jú c i
Ing. Alojz Glinský
konateľ
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