KÚPNA ZMLUVA
uzavretá v zmysle ustanovenia paragrafu 409 a násl. Obchodného zákonníka č. 513 / 1991 Zb.
v znení neskorších predpisov zmien a doplnkov na dodanie tovaru

Špeciálne technologické vozidlo s pohonom všetkých kolies
Kupujúci:

Názov organizácie: Lesné družstvo Turčianske Jaseno, družstvo
Sídlo organizácie:
038 02 Turčianske Jaseno 2, 038 02 Turčianske Jaseno
IČO:
36 384 577
DIČ:
2021449628
IČ DPH:
SK2021449628
Banková spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu IBAN:
SK8211000000002628240121
Internetová adresa: www.turcianskejaseno.sk
Emailová adresa:
lesnedruzstvo@gaya.sk
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných a technických:
Martin Kováč
- vo funkcii predseda predstavenstva
Ing. Branislav Jesenský - vo funkcii podpredseda predstavenstva
Kontakt:
0908 693 842
(ďalej len „kupujúci“) na strane jednej

a
Predávajúci:

Názov:
....................................................
Adresa sídla:
.............................................................
IČO:
.............................................................
DIČ:
.............................................................
IČ DPH:
.............................................................
Štatutárny zástupca: .............................................................
Registrácia:
.............................................................
Bankové spojenie: .............................................................
Číslo účtu IBAN:
.............................................................
Telefón:
.............................................................
E-mailová adresa:
.............................................................
Zapísaný:
..........................................zo dňa ........
(ďalej len „predávajúci“) na strane druhej
(ďalej aj len „zmluvné strany“)

I. Predmet zmluvy
1) Na základe verejného obstarávania a tejto zmluvy sa predávajúci zaväzuje za podmienok
dohodnutých v tejto zmluve dodať kupujúcemu tovar a to: Špeciálne technologické vozidlo
s pohonom všetkých kolies podľa stanovenej technickej špecifikácie Príloha č.1 (ďalej len
tovar) a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k tomuto tovaru.
2) Kupujúci pri obstarávaní dodávky tovaru postupuje v súlade s usmernením Pôdohospodárskej
platobnej agentúry (PPA) č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb
financovaných z PRV SR 2014-2020 pre prijímateľov, na ktorých sa vzťahuje § 8 odsek (3)
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 18.

novembra 2015 a zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení v znení
neskorších predpisov.
3) Súčasťou dodávky tovaru je i odovzdanie dokladov vzťahujúcich sa na dodávaný tovar, ak sú
nevyhnutné na jeho užívanie ako napr. návod na obsluhu a pod.
4) Kupujúci sa zaväzuje tovar uvedený v tomto článku zmluvy, ako i služby spojené s dodaním
tovaru prevziať a včas zaplatiť kúpnu cenu dohodnutú v tejto zmluve.
5) Kupujúci ku dňu uzavretia tejto zmluvy je registrovaný v registri partnerov verejného sektora
pod číslom vložky: .................., dátum zápisu: .................../
alebo Alternatíva B
Dodávateľ ku dňu uzavretia tejto zmluvy nie je registrovaný v registri partnerov verejného
sektora. Dodávateľ čestne prehlasuje, že nie je partnerom verejného sektora, ktorý má povinnosť
registrovať sa v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, že dodatočne bude preukázané, že sa toto
prehlásenie nezakladá na pravde a objednávateľovi bude v dôsledku toho uložená kontrolným
orgánom sankcia podľa príslušných právnych predpisov, objednávateľ je oprávnený požadovať
od dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške zodpovedajúcej sankcii uloženej
objednávateľovi kontrolným orgánom.*
*Použije sa iba jedna z uvedených alternatív. (Alternatíva B sa použije, ak vybraný dodávateľ
nie je registrovaný v registri partnerov verejného sektora.)

II.
Kúpna cena a platobné podmienky
1) Cena za dodanie tovaru v rozsahu špecifikovanom touto zmluvou je stanovená na základe
cenovej ponuky dodávateľa, ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.
2) Cena za splnenie predmetu tejto zmluvy je stanovená na sumu:
Cena diela bez DPH.............................. €
DPH....................................................... €
Cena diela s DPH.................................. €
Slovom: ............................................Eur .................. centov
3) Dňom zaplatenia kúpnej ceny, resp. splátky sa rozumie deň jej pripísania na účet predávajúceho
a to v plnej výške.
4) Kúpna cena bude hradená v lehote 30 dní po dodávke tovaru
5) Faktúra musí byť vystavená v súlade s objednávkou a s dodacím listom.
6) Kúpnu cenu uhradí kupujúci predávajúcemu na účet uvedený v tejto zmluve alebo v hotovosti a
to na základe vzájomnej aj ústnej dohody. Dňom zaplatenia kúpnej ceny pri prevode na účet
predávajúceho sa rozumie deň jej pripísania na účet predávajúceho a to v plnej výške a pri platbe
v hotovosti dňom skutočného fyzického vyplatenia kúpnej ceny.
7) V prípade omeškania s úhradou kúpnej ceny alebo jej časti je kupujúci povinný platiť z
nezaplatenej čiastky úrok z omeškania dohodnutý zmluvnými stranami vo výške 0,05 % za
každý deň omeškania.

III.
Dodacia lehota, dodacie podmienky a miesto dodania
1) Termín dodávky tovaru kupujúci spresní objednávkou. Predávajúci dodá tovar následne do 150
dní od zaslania objednávky.

2) Miestom dodania tovaru je sídlo kupujúceho. Miesto dodania je možné zmeniť na základe
vzájomnej dohody zmluvných strán písomným dodatkom k tejto zmluve prípadne aj vzájomnou
ústnou dohodou zmluvných strán za podmienky, že dôjde k písomnému potvrdeniu prevzatia
dodávky tovaru.
3) Termín možnosti nakladania s tovarom bude predávajúci avizovať kupujúcemu listom, alebo
faxom, prípadne emailom. Kupujúci je povinný prevziať tovar v lehote do 7 dní odo dňa
doručenia avíza.
4) Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci nadobúda užívacie právo k tovaru jeho riadnym
prevzatím a podpisom dodacieho listu poverenou osobou kupujúceho. Vlastníctvo k predmetu
kúpy prechádza z predávajúceho na kupujúceho dňom zaplatenia kúpnej ceny podľa
odseku 1 tohto článku za riadne a včas odovzdaný tovar v dohodnutom mieste plnenia.
5) Zmluvné strany sa dohodli, predávajúci súčasne s dodaním tovaru odovzdá kupujúcemu:
osobné motorové vozidlo s technickou a funkčnou špecifikáciou a s požadovaným vybavením
uvedeným v zmluve a súčasťou dodania bude aj dodanie: 2 kľúče, osvedčenie o evidencii časť
II./technický preukaz, návod na údržbu v slovenskom jazyku, servisná knižka, výbava a
príslušenstvo v rozsahu podľa technickej špecifikácie, povinná výbava vozidla v zmysle § 16
vyhlášky č. 464/2009 Z. z. so všetkým vybavením v deklarovanom rozsahu podľa daného
predpisu a podľa tejto zmluvy a potvrdenie výrobcu o spotrebe paliva v teréne.
6) Nebezpečenstvo poškodenia alebo zničenia tohto tovaru prechádza z predávajúceho na
kupujúceho dňom jeho odovzdania a prevzatia kupujúcim v sklade kupujúceho.

IV.
Prevod vlastníckeho práva
1) Vlastnícke právo k tovaru uvedenému v článku I tejto zmluvy nadobúda kupujúci momentom

uhradenia kúpnej ceny a to v plnej výške uvedenej v článku II.
2) Predávajúci vyhlasuje, že tovar, ktorý dodá kupujúcemu na základe tejto zmluvy nie je zaťažený
právami tretích osôb.

V.
Nebezpečenstvo škody na tovare a uchovanie tovaru
1) Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho v čase keď
prevezme tovar od predávajúceho.
2) V prípade, že kupujúci neprevezme tovar včas, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare z
predávajúceho na kupujúceho v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom
a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.
3) V prípade, že kupujúci bude v omeškaní s prevzatím tovaru, je predávajúci oprávnený
zadržiavať tovar dovtedy, kým mu kupujúci neuhradí náklady, ktoré vznikli a ktoré vynaložil v
súvislosti s vykonaním primeraných opatrení na uchovanie (uskladnenie) tovaru.

VI.
Záručná doba a reklamácie
1) Predávajúci poskytuje záruku za akosť tovaru uvedeného v článku I Zmluvy po dobu 24
mesiacov.

2) Predávajúci sa zaväzuje vykonávať záručný a pozáručný servis tovaru uvedeného v čl. I.
Zmluvy kupujúceho. Predávajúci sa zaväzuje nastúpiť na vykonanie záručných prehliadok
a opráv v lehote, ktorú si dohodnú predávajúci s kupujúcim po nahlásení potreby záručnej
opravy kupujúcim.
3) Oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonané písomne, telefonicky alebo e-mailom
(dodatočne písomne potvrdené) inak je neplatné. Oznámenie o vadách je kupujúci oprávnený
uplatniť u predávajúceho okamžite od jej zistenia a musí obsahovať označenie a miesto, kde sa
vada nachádza. V ostatných prípadoch neupravených touto zmluvou budú zmluvné strany
postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
4) Zodpovednosť predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, nevzniká, ak tieto
vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami
a nespôsobil ich predávajúci alebo osoby, s ktorých pomocou predávajúci plnil svoj záväzok.

VII.
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť
1) V prípade, že dôjde k udalostiam, ktoré nie je možné v čase podpisu tejto zmluvy predpokladať,
alebo predvídať a ktoré spôsobia predávajúcemu prekážku v plnení jeho na základe tejto zmluvy
dohodnutých povinností, je predávajúci oprávnený predĺžiť lehotu plnenia o dobu, po ktorú táto
prekážka trvala a v náväznosti na ňu o primeranú dobu na rozbeh svojej normálnej činnosti.
2) Okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť sú udalosti, ktoré predávajúci pri starostlivosti, ktorú
možno od neho spravodlivo požadovať, nemôže odvrátiť ako napríklad: vojna, povstanie,
nepokoje, štrajky, rôzne opatrenia úradov a orgánov, prírodné udalosti a ďalej predávajúcim
nezavinené oneskorenie dodávok a podobné udalosti vyššej moci, ktoré narušia plnenie
zmluvných povinností predávajúceho.

VIII.
Záverečné ustanovenia
1) Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle obce Turčianske Jaseno.
2) Ak nebude dohodnuté inak, zmluvné strany sa dohodli, že ak do 31.12.2021 nebude
kupujúcemu doručená objednávka na tovar, táto zmluva skončí svoju účinnosť a objednávateľ
nie je povinný tovar objednať a predávajúci ho dodať.
3) Zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné robiť len očíslovanými písomnými dodatkami
podpísanými obidvomi zmluvnými stranami v zmysle § 18 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
4) Oprávnení zamestnanci poskytovateľa, MPRV SR, orgánov Európskej únie a ďalšie oprávnené
osoby v súlade s právnymi predpismi SR a EÚ môžu vykonávať voči uchádzačovi
kontrolu/audit obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou zákazky
a uchádzač je povinný poskytnúť súčinnosť v plnej miere.
5) V prípade, že predávajúci nedodá predmet kúpy v termíne a do dohodnutého miesta plnenia
podľa tejto zmluvy, je kupujúci oprávnený požadovať od predávajúceho zaplatenie zmluvnej
pokuty vo výške 50,00 Eur za každý deň omeškania až do jeho riadneho odovzdania
do dohodnutého miesta plnenia.
6) V prípade, že predávajúci nedodrží lehotu na splnenie povinnosti v rámci reklamácie
dohodnutej v článku VI. ods. 3 tejto zmluvy, je kupujúci oprávnený požadovať od

predávajúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50,00 EUR za každý deň omeškania až do
riadneho splnenia určenej povinnosti predávajúcim.
7) V prípade, že predávajúci nedodrží cenu predmetu zmluvy, kupujúci je oprávnený si uplatniť
zmluvnú pokutu vo výške finančného rozdielu medzi ponukou víťazného uchádzača a ponukou
ďalšieho uchádzača v poradí.
8) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť po splnení
odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o
poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným vykonávateľom štátnej
pomoci a príjemcom štátnej pomoci, ktorým je objednávateľ.
9) Zmluvu je možné zmeniť alebo doplniť len vo forme písomného dodatku k nej, podpísaného
obidvoma zmluvnými stranami. Obojstranne podpísané dodatky sa stávajú integrálnou súčasťou
tejto zmluvy.
10) Akékoľvek spory, ktoré by mohli vzniknúť pri plnení zmluvných povinnosti budú riešené
predovšetkým vzájomnou dohodou. V prípade, že k dohode nedôjde, je dohodnuté, že v
prípadoch sporu, je pre jeho riešenie príslušný súd podľa sídla predávajúceho.
11) Ostatné veci touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka, prípadne inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
12) Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach (tri pre kupujúceho) a jedno pre predávajúceho
a jej prílohou je podrobný popis parametrov dodávaného tovaru Príloha č. 1 - špecifikácia
dodávaného tovaru.
13) Oprávnení zamestnanci poskytovateľa, MPRV SR, orgánov Európskej únie a ďalšie oprávnené
osoby v súlade s právnymi predpismi SR a EÚ môžu vykonávať voči uchádzačovi
kontrolu/audit obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou zákazky
a uchádzač je povinný poskytnúť súčinnosť v plnej miere.“ Okrem uvedeného musia tieto
zmluvy obsahovať sankciu za nedodržanie termínu plnenia zmluvy na dodávku stavebných
prác, tovarov a služieb, pričom prijímateľ je povinný túto sankciu voči uchádzačovi uplatniť
a vymáhať. Uvedenú skutočnosť je povinný na písomné vyžiadanie poskytovateľa preukázať.
14) Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzatvorená
po vzájomnom prerokovaní na základe ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne
a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany
potvrdzujú autentickosť tejto zmluvy svojimi vlastnoručnými podpismi.
15) Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1 – technická špecifikácia tovaru
Cenová ponuka vyhotovená predávajúcim zo dňa......................................................

V...................., dňa ...................

................................................
Za predávajúceho

V Turčianskom Jasene, dňa ...............

............................................
za kupujúceho

