
KÚPNA ZMLUVA 
 

Paragraf I – Zmluvné strany 
 

HANKOM Engineering 

Poštová adresa: 

Ruivenstraat 6D 

3036 DE   Rotterdam 

The Netherlands 

IČO:  

DIČ: NL147596919B01 

Bankové spojenie:  

Číslo účtu:   

SWIFT kód (BIC):   

IBAN:   

Štatutárny zástupca:  J.N.M. Kommers 

(ďalej ako HANKOM) 

 

a 

 

Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 

Poštová adresa: Tatranská Lomnica, SK-05960 Vysoké Tatry, Slovak Republic 

IČO: 

DIČ: 2021212512 

Bankové spojenie:  

Číslo účtu:  

SWIFT kód (BIC):  

IBAN:  

Štatutárny zástupca: RNDr. Aleš Kučera, CSc. 

(ďalej ako Objednávateľ) 
 

 

Paragraf II – Predmet plnenia zmluvy 
 

Na základe tejto zmluvy sa HANKOM zaväzuje k:  

vypracovaniu štúdie napojenia koronografu a robotizácii koronografov a kupoly, t.j. K 

mechanickému a mechatronickému návrhu zosúladenia dvoch koronografických ďalekohľadov na 

montáži v kupole Observatória Lomnický Štít (adresa: Tatranská Lomnica 14579, 059 60 Vysoké 

Tatry), viď podrobný rozpis v Prílohe B. 

 

Na základe tejto zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje k: 

prijať predmet zmluvy a vyplatiť HANKOMu cenu dodávky špecifikovanú v Paragrafe III, 

poskytnúť nevyhnutné zabezpečenie vrátane vhodných nástrojov, energie a environmentálnych 

podmienok pre prácu v kupole Observatória Lomnický Štít Astronomického ústavu SAV (adresa: 

Tatranská Lomnica 14579, 059 60 Vysoké Tatry), znášať a zaplatiť DPH, dane, iné náklady, 

náklady colnej deklarácie a colného vyrovnania a asistovať HANKOMu s miestnou dopravou. 

 
Predmet plnenia zmluvy dodá HANKOM objednávateľovi na miesto Observatórium Lomnický štít 

Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied (adresa: Tatranská Lomnica 14579, 059 60 

Vysoké Tatry) najneskôr 30. 11. 2012. 



Paragraf III – Kúpna cena a dátum platby 
 

Zmluvné strany súhlasia s tým že kúpna cena obsahuje predmet dodávky špecifikovaný v Paragrafe 

II. Ceny nezahŕňajú poplatky alebo dane. Všetky ceny spomínané tu sú v Eurách. 

 

Cena za predmet plnenia zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona NR SR č. 

18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 

vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách.  

 

Celková kúpna cena štúdie a robotizácie je EUR 36.666,67. 

 

Platba bankovým prevodom bude urobená v troch (3) splátkach na základe nasledovného rozpisu: 

 Platba prvej splátky vo výške 8.333,33 EUR bude založená na faktúre s 30-dňovou 

splatnosťou vydanou po skončení a dodaní návrhovej štúdie. 

 Platba druhej splátky vo výške 14 166,67 EUR bude fakturovaná po vykonaní štúdie.  30-

dňová splatnosť je platná i v tomto prípade. Druhá splátka bude použitá pre nákup materiálu 

a služieb nevyhnutných pre realizáciu Predmetu Zmluvy. 

 Platba tretej splátky vo výške 14 166,67 EUR (doplnok do 100% zmluvnej ceny) bude 

fakturovaná po skončení robotizácie koronografov.  30-dňová splatnosť je platná i v tomto 

prípade. 

 

Platby budu vykonané (na základe horouvedených podmienok platieb) na bankový účet 

HANKOMu ako je tu uvedené: 

Obchodný partner          : J:N:M: Kommers 

Miesto                            : Rabobank Rotterdam (The Netherlands) 

SWIFT kód                    :  

Číslo účtu                       :  

IBAN                             :  

 

Platby budú vykonané HANKOMu na základe spomínaných faktúr. 

 

Faktúry budú zaslané na adresu: Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied, Tatranská 

Lomnica, SK-05960 Vysoké Tatry, Slovenská republika. 

 

Cena 36.666,67 EUR je konečnou cenou. 

 

Úhrada za poskytnutie kompletného predmetu plnenia zmluvy sa uskutoční bezhotovostným 

platobným stykom na účet poskytovateľa na základe doručených faktúr, súčasťou ktorých bude 

objednávateľom potvrdený odovzdávací protokol po dodávke jednotlivých služieb. Zmluvné strany 

sa dohodli na lehote splatnosti faktúr minimálne 90 dní od jej doručenia objednávateľovi.  

 

 

 

 

Paragraf IV – Kontrola 

 

Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými službami 

kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy č. 042/2009/2.1/OPVaV [ITMS kód 26220120029], 

a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä poskytovateľ nenávratného finančného príspevku 

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, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 
 
 

Paragraf V – Záruka 
 

HANKOM zaručuje že mechanický a mechatronický návrh zosúladenia dvoch koronografických 

ďalekohľadov v kupole Observatória Lomnický Štít (adresa: Tatranská Lomnica 14579, 059 60 

Vysoké Tatry) bude mať profesionálnu kvalitu a bude predložený profesionálnym spôsobom. 

 

Paragraf VI – Záverečné ustanovenia 
 

 

      Zmluva nadobúda platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 

 

Zmluva bude vyhotovená v piatich rovnopisoch ako v slovenskom tak i v anglickom jazyku, pričom 

po tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a po dve vyhotovenia HANKOM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objednávateľ:                                                          HANKOM : 

 

 

 

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

RNDr. Aleš Kučera, CSc.     Dr. Johannes Nicolaas Maria Kommers 

riaditeľ Astronomického ústavu SAV    riaditeľ HANKOM Engineering 

 


