Kúpna zmluva č. 11/2020
uzatvorená na základe § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. v znení
neskorších predpisov

čl. I.
Zmluvné strany
Objednávateľ :

Názov:
Adresa:
Zastúpený:

Obec Choňkovce
Obecný úrad Choňkovce , Choňkovce 180, 072 63
Radoslav Hvožďák, starosta obce

IČO:
DIČ:
Tel.:
E mail:

00 325 210
2020740766
056/652 2510
ouchonkovce@minet.sk

Web:

http://www.chonkovce-obec.sk

a
Dodávateľ :

Názov organizácie :

AGROPARK LIPTOV s.r.o.

Adresa:
Zastúpený:
bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO:
IČ DPH:
Tel.:
e-mail:

Priemyselná 4527/36, 031 01 Liptovský Mikuláš
Dominik Feketík, Mgr. Alžbeta Feketíková
TATRA BANKA a.s
SK20 1100 0000 0029 4907 2229
50 629 212
SK 2120422579
0907 296 905
feketik@agropark.sk

Preambula

Zmluvné strany uzatvárajú túto Kúpnu zmluvu ako výsledok procesu verejného obstarávania zákazky
s názvom: „Hákový nosič kontajnerov“ pre projekt : „Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych
odpadov v obci Choňkovce“, ktoré uskutočnil objednávateľ, ktorý je verejným obstarávateľom
podľa ustanovenia § 7 odst.1 písm.b , zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“).

Úvodné ustanovenie
Objednávateľ na strane jednej a dodávateľ na strane druhej v súlade s ustanoveniami § 409 a nasl.
Obchodného zákonníka uzatvárajú túto kúpnu zmluvu (ďalej len „zmluva“).

Čl. I
Predmet zmluvy
1.1. Dodávateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje dodať objednávateľovi hnuteľné veci (tovar)
a previesť na neho vlastnícke právo k tovaru a objednávateľ sa zaväzuje tento tovar od dodávateľa
prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu.
1.2. Predmet plnenia je dodávka tovaru - techniky – hákový nosič kontajnerov v rámci projektu
„Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Choňkovce“.

1.3. Špecifikácia a množstvo predmetu zmluvy tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.

Čl. II
Miesto a čas plnenia
2.1. Miesto plnenia je: Obecný úrad Choňkovce
2.2. Záväzok bude splnený prevzatím tovaru objednávateľom na základe dodacieho listu.
2.3. Termín plnenia zmluvy podľa čl.I tejto zmluvy je do 25.11.2020.

Čl. III
Kúpna cena, platobné a fakturačné podmienky
3.1. Právo na zaplatenie zmluvnej ceny vzniká dodávateľovi riadnym a včasným splnením jeho
záväzku, t.j. dodaním kompletného predmetu plnenia v stanovenej lehote.
3.2.Zmluvné strany sa v súlade so zákonom NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších
predpisov dohodli na zmluvnej cene za cely predmet plnenia uvedený v čl. I tejto zmluvy

v čiastke 17 500 € bez DPH,
DPH: 3 500 €
Cena s DPH: 21 000 €

V cene sú zahrnuté všetky náklady na :

- dovoz do miesta plnenia :
Zmluvné strany sa dohodli, že kúpnu cenu predmetu plnenia nie je počas trvania zmluvného vzťahu
možné meniť a dopĺňať.
3.3. Úhrada predmetu plnenia bude realizovaná bezhotovostným spôsobom na základe faktúry
vystavenej dodávateľom ihneď po dodaní kompletného predmetu plnenia dodanej časti predmetu
zákazky . Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude dodací list predmetu plnenia. Splatnosť faktúry je do
30 dní od dátumu jej doručenia do sídla kupujúceho.
3.4. Faktúra vystavená dodávateľom musí spĺňať náležitosti daňového dokladu .
3.5. V prípade ak faktúra nebude v súlade s platnými právnymi predpismi, budú v nej uvedené
nesprávne údaje alebo nebude obsahovať všetky požadované náležitosti a podmienky, je to dôvod na
odmietnutie faktúry a jej vrátenie na prepracovanie.
Nová lehota splatnosti začne plynúť až po doručení novej faktúry do sídla objednávateľa.
Objednávateľ je povinný uviesť dôvod vrátenia faktúry.

Čl. IV
Povinnosti dodávateľa a objednávateľa
4.1. Dodávateľ je povinný dodať predmet plnenia v tejto zmluve v dohodnutom množstve,
s požadovanými parametrami , čase a cene.
4.2. Objednávateľ je povinný prevziať predmet plnenia a uhradiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu
cenu spôsobom a v termíne špecifikovanom v čl. III tejto zmluvy.
4.3. V prípade servisných zásahov je objednávateľ povinný zabezpečiť sprístupnenie tovaru servisným
technikom dodávateľa.

Čl.V
Nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru
5.1. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k tovaru dňom jeho zaplatenia.

Čl.VI
Prechod nebezpečenstva škody na tovare
6.1. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na objednávateľa dňom prevzatia tovaru.

Čl. VII
Záruka, záručný a pozáručný servis
7.1. Záručná doba poskytnutá dodávateľom na tovar (okrem akumulátorov, ktoré sa považujú za
spotrebný tovar) je 24 mesiacov od dňa prevzatia predmetu plnenia.

7.2. Počas plynutia záručnej doby za dodaný tovar je dodávateľ povinný prípadné vady tovaru
bezplatne odstrániť, a to v lehote 15 dní od ich ohlásenia objednávateľom formou písomnej
reklamácie.
Písomná reklamácia musí obsahovať aspoň tieto údaje:
• označenie kúpnej zmluvy
• dátum dodania tovaru
• druh dodaného tovaru
• opis vady tovaru a ako sa prejavuje
7.3. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže užívať tovar pre jeho vady, za
ktoré zodpovedá dodávateľ.
7.4. Dodávateľ zodpovedá za vady v rozsahu záručných podmienok , ktoré sa na tovare vyskytnú v
záručnej dobe. Ak nestanoví táto Zmluva inak, riadi sa zodpovednosť dodávateľa za vady príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení

Čl. VIII
Doba trvania a zánik zmluvy
8.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán a účinnosť po splnení podmienky uvedenej v bode 9.9.
8.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné ukončiť:
- na základe vzájomnej dohody zmluvných strán
- okamžitým odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy.
8.3. Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od zmluvy a písomnej forme
uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane.
8.4. Odstúpenie od Zmluvy sa uskutoční písomným oznámením odstupujúcej zmluvnej strany
adresovaným druhej zmluvnej strane zároveň s uvedením dôvodu odstúpenia od Zmluvy a je účinné
okamihom jeho doručenia.
8.5 Odstúpenie od Zmluvy má následky stanovené príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

Čl.IX.
Záverečné ustanovenia
9.1. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy sa stane neplatným, zostáva platnosť ostatných
ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, zmluvné strany sa písomne formou dodatku
dohodnú na riešení, ktoré zachová kontext a účel daného ustanovenia.
9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že ich zmluvný vzťah sa spravuje v zmysle § 262 odst. 1 Obchodným
zákonníkom v platnom znení.
9.3. Zmluvné strany berú na vedomie, že práva a povinnosti vzniknuté na základe tejto zmluvy
prechádzajú v súlade s právnymi predpismi aj na ich prípadných právnych nástupcov.

9.4.V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto
na adresu zmluvnej strany uvedenú v úvode tejto zmluvy, pokiaľ nie je zmena adresy písomne
oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje.
V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany sa
dohodli, že účinky doručenia nastávajú piatym dňom po vrátení zásielky zmluvnej strane, ktorá
zásielku doručuje.
9.5. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami
Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
9.6. Prípadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknú zo zmluvy, sa budú zmluvné strany snažiť riešiť
predovšetkým formou dohody, ktorá musí mať písomnú formu a v prípade, že sa zmluvné strany
nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom.
9.7. Zmluvné strany prehlasujú, že na tomto právnom úkone sa dohodli, obsah tejto zmluvy je v
súlade s ich prejavenou vôľou, čo potvrdzujú podpismi oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
9.8.Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam.
Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými tovarmi
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku, a to
oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
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 audítorov,
f. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými
právnymi predpismi SR a EÚ.
9.9 Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu.
Dodávateľ berie na vedomie povinnosť objednávateľa na zverejnenie tejto zmluvy ako aj jednotlivých
faktúr vyplývajúcich z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy v
plnom rozsahu.
9.10.Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých po jej podpísaní posledným oprávneným
zástupcom zmluvnej strany dostane každá zo zmluvných strán po dvoch vyhotoveniach.
9.11.Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je položkovitý rozpočet zmluvnej ceny, ktorý tvorí prílohu č. 1
tejto zmluvy o dielo.
Choňkovce

dňa 6.11.2020

Objednávateľ:

...........................................................
Radoslav Hvožďák, starosta obce

Prílohy : Príloha č.1

V Liptovskom Mikuláši, dňa 6.11.2020

Dodávateľ:

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

Príloha č.1

Názov zákazky: „Hákový nosič kontajnerov.“

p.č.

Názov stroja

ks

1

Hákový nosič kontajnerov

1

CELKOM:

Cena bez
DPH v €
17 500

DPH
20%
3 500

Cena s
DPH v €
21 000

17 500

3 500

21 000

