
Space Devices spol. s r.o. 
 

267 18 Mezouň 110, Česká republika 
CZ14889617, tel.:+420 602 295 284 
e-mail: halikm@seznam.cz 

 

Kúpna zmluva č. 012011 
Uzavretá podľa zákona č. 513/91 Zb. v platnom znení 

 
Zmluvné strany 

Space devices spol. s r.o., so sídlom Mezouň 110, PSČ 267 18, Česká republika, IČO 14889617, 
bankové spojenie:                         štatutárny zástupca Ing. Miroslav Halík,  

telefón:                     ako predávajúci – dodávateľ 
a 

Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied, so sídlom Tatranská Lomnica 18, 059 60 Vysoké Tatry, Slovenská republika,  
IČO 00166529, bankové spojenie: Štátna pokladnica, číslo účtu:  

DIČ 2021212512 zastúpená RNDr. Alešom Kučerom, CSc., telefón:  
organizácia zapísaná v registri organizácií Štatistického úradu, ako kupujúci – odberateľ  

 
uzatvárajú túto zmluvu: 

 
I. 

Predmet zmluvy 
Dodávateľ sa zaväzuje realizovať a dodať 1 kus automatickej bolidovej kamery za podmienok a s parametrami podľa ponuky pre 

verejné obstarávanie č.: 0012011 zo dňa 4. januára 2011. 
 

II. 
Termín plnenia a miesto dodania 

1. Termín plnenia je 13 mesiacov od podpisu tejto zmluvy obidvoma stranami. 
2. Miesto dodania:  NUTS:  SK041 Prešovský kraj 

Okres: Poprad 
Obec: Vysoké Tatry 
Miesto: Astronomický ústav SAV, pracovisko: Lomnický štít 

 
III.  

Cena a jej fakturácia 
1. Cena bez DPH 52100,00 EUR 
2. DPH 20% 10420,00 EUR 
3. Zmluvná cena vrátane 20% DPH 62520,00 EUR 

Zmluvná cena vrátane 20% DPH slovom: „šesťdesiatdvatisícpäťstodvadsať“ EUR 
4. Lehota splatnosti 90 dní odo dňa vystavenia faktúry 
5. Splatnosť ceny na základe dodaných faktúr v troch splátkach 

 1. splátka vo výške 1/3 ceny – po podpísaní zmluvy na nakúpenie materiálu 

 2. splátka vo výške 1/3 ceny – po 6 mesiacoch na základe overenia stavu na mieste 

 3. splátka vo výške 1/3 ceny – po dodaní kamery 
 

IV. 
Ostatné ustanovenia 

1. Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy č. 042/2009/2.1/OPVaV (ITMS kód 26220120029), a to oprávnenými osobami, 
ktorými sú najmä poskytovateľ a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, 
Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení 
zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi, ktorú ako oprávnené osoby v súlade 
s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku súčinnosť.   

2. Tovar bude vyvezený v rámci Európskej únie a inštalovaný na území Slovenskej republiky. 
3. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnakých spisoch, z nich dodávateľ dostane jeden a odberateľ dva.  
4. Akékoľvek zmeny alebo dodatky tejto zmluvy musia byť vypracované písomnou formou a podpísané obidvoma zmluvnými 

stranami.  
5. Na dôkaz uzatvorenia tejto zmluvy sú pripojené podpisy zastupujúcich obidvoch strán.  

 
Tatranská Lomnica   dňa        Mezouň dňa    
 
 
RNDr. Aleš Kučera, CSc.      Ing. Miroslav Halík 
riaditeľ Astronomického ústavu SAV     riaditeľ Space Devices spol. s r.o. 


