Kúpna zmluva č. ..............
uzatvorená podľa § 409 až §470 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a
zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov medzi:
Číslo zmluvy predávajúceho:
Číslo zmluvy kupujúceho:
1./ Predávajúci:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ pre DPH:
Bankové spojenie:
Zapísaná:
(ďalej predávajúci)
1./ Kupujúci:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ pre DPH:
Bankové spojenie:
Zapísaný:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina
Ing. Ján Alušík – konateľ spoločnosti
43904157
2022508081
SK2022508081
VÚB Humenné, a.s, č.ú.: 5102532/0200
v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, Odd. Sro,
Vložka č. 19518/P
(ďalej kupujúci)

Úvodné ustanovenia
Zmluvné strany uzatvárajú túto dohodu v súlade s výsledkom verejnej súťaže podľa Zákona
č. 25/2006 Z.z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ a o zmene a doplnení niektorých zákonov –
Zákazka podľa § 9 ods. 9
Čl. I. Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je „Nákup odvodňovacieho materiálu“, pre Verejnoprospešné
služby Snina, s.r.o.
2. Predmetom zákazky je tovar, ktorého bližšia špecifikácia tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy,
ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou, vrátane dovozu a vyloženia predmetu dohody.

Čl. II. Dodacie podmienky
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet dohody podľa čl. I. tejto rámcovej dohody v
množstve podľa písomnej alebo telefonickej objednávky. Kupujúci sa zaväzuje tento
tovar prevziať.
2. Množstvo tovaru z celkového množstva bude upresňované objednávkami zo strany
kupujúceho.
3. Predávajúci je povinný:
Dodať predmet kúpy kupujúcemu v požadovanom rozsahu a množstve, v bezchybnom
stave a v dohodnutej kvalite a množstve spresnenom v objednávke do 48 hodín od
odoslania objednávky na miesto dodania podľa čl. II, pokiaľ z objednávky kupujúceho
nevyplynie iná lehota a umožniť kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru v
súlade so zmluvou.
4. Kupujúci sa zaväzuje tento tovar prevziať - tovar podľa tejto zmluvy v oznámenom
termíne, poverenými zástupcami spoločnosti.
5. Spolu s predmetom dodania bude kupujúcemu odovzdaný dodací list.
Čl. III. Čas a miesto plnenia
1. Miesto dodania tovaru, odovzdanie a prevzatie:
─ Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina,
─ alebo podľa dohody - osobný nákup kupujúceho u predávajúceho.
Čl. IV. Kúpna cena
1. Celková pevná odplata za dodanie tovaru predstavuje sumu ................................
(slovom: ..........................................). Cena je uvedená vrátane DHP, podľa ponuky
predávajúceho.
2. Kúpna cena tovaru je stanovená v EUR, vrátane DPH, dovoznej prirážky a vyloženia
tovaru.
3. Predávajúci sa zaväzuje dodržiavať ceny odvodňovacieho materiálu podľa
predloženej cenovej ponuky v rámci verejného obstarávania ( špecifikácia tvorí
Prílohu č. 1 tejto zmluvy ).
Čl. V. Platobné podmienky
1. Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny za tovar skutočne dodaný a
prevzatý kupujúcim. Kúpnu cenu uhradí kupujúci predávajúcemu na základe faktúry
(daňového dokladu), ktorá mu bude odovzdaná súčasne s predmetom plnenia. Faktúra
musí obsahovať náležitosti daňového dokladu a špecifikáciu ceny. Súčasťou faktúry
musí byť sumárny dodací list. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej
doručenia kupujúcemu. Úhrada faktúr prebehne výhradne prevodným príkazom
prostredníctvom peňažného ústavu kupujúceho.
2. Kupujúci neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie rámcovej dohody.

Čl. VI. Možnosť odmietnuť prebratie tovaru
1. Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar z dôvodu nedodržania ceny,
akosti, štruktúry alebo množstva tovaru špecifikovaného objednávkou, pokiaľ sa
zmluvné strany nedohodnú inak.
Čl. VII. Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody za veci
1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy dňom prevzatia - dodania
tovaru.
2. Nebezpečenstvo škody na veci, a riziko spojené s predmetom kúpy, napríklad
poškodenie, odcudzenie a podobne, prechádza na kupujúceho momentom jeho
prevzatia podľa článku IV. tejto zmluvy.
Čl. VIII. Zodpovednosť za vady a záruka
1. Zmluvné strany sa budú riadiť § 422 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú
nároky zo zodpovednosti za vady. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar
výhradne 1. akostnej triedy.
2. Kupujúci prípadné reklamácie, vady tovaru, uplatní bezodkladne po ich zistení najmä
e-mailom, zároveň tak môže urobiť telefonicky, písomne alebo osobne u oprávneného
zástupcu predávajúceho spoločnosti.
3. Predávajúci je povinný sa vyjadriť k reklamácii bezodkladne po jej uplatnení. Pokiaľ
sa v lehote 24 hodín od uplatnenia reklamácie kupujúcim predávajúci k reklamácii
nevyjadrí, znamená to jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie.
4. V prípade dodania vadného – resp. nekvalitného tovaru, je predávajúci povinný dodať
kvalitný tovar najneskôr do 24 hodín od uplatnenia reklamácie. Kupujúcemu vyplýva
v prípade viac ako dvoch prípadov dodania nekvalitného tovaru právo odstúpiť od
zmluvy.
5. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar bude spôsobilý k zmluvnému účelu a že počas
záručnej doby bude mať dohodnutú kvalitu a vlastnosti.
Čl. IX. Zánik a vypovedanie zmluvy
1. Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená
strana okamžite písomne od zmluvy odstúpiť a požadovať od povinnej strany náhradu
škody, ktorá jej vinou vznikla, v súlade s platnou právnou úpravou.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie povinností budú považovať
porušenie akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy. Úplná alebo čiastočná
zodpovednosť zmluvnej strany je vylúčená v prípade zásahu vyššej moci, resp.
zásahom úradných miest.
3. Zmluva zaniká uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená. Zmluvu je zároveň možné
ukončiť vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán, alebo výpoveďou
ktoroukoľvek zo zmluvných strán, bez uvedenia dôvodu výpovede, vždy len písomnou
formou. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho
kalendárneho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

Čl. X. Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Kúpna zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých po podpísaní obdrží
kupujúci dve vyhotovenia a predávajúci jedno vyhotovenie.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú
prednostne riešiť rokovaním o možnej zhode.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zástupcov oboch zmluvných strán a
účinnosť dňom nasledujúcom po zverejnení v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o
slobodnom prístupe k informáciám a v znení neskorších predpisov.
4. Trvanie zmluvy: zmluva sa uzatvára na zmluvné obdobie od ....... do ................
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na
znak čoho pripájajú svoje podpisy.
6. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením dohody v jej plnom rozsahu vrátane príloh
a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
7. Príloha č. 1 – Ocenený zoznam položiek

V ............ dňa

V ............. dňa

........................................
kupujúci
Ing. Ján Alušík
konateľ spoločnosti

........................................
predávajúci

