K U P N Á Z M L U V A č. 1/2019
podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka a § 3 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom
obstarávam“), medzi týmito zmluvnými stranami:
Kupujúci:

MAS Bebrava

Sídlo:

Námestie Ľ. Štúra 1/1,957 01 Bánovce nad Bebravou

Zastúpený:

Marián Chovanec, štatutár združenia

IČO:

42373891

DIČ:

2120039713

E-mail:

koordinator@masbebrava.sk

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko, a. s.

Číslo účtu:

SK31 5600 0000 0072 8265 7001

(ďalej len „kupujúci“)

a
Predávajúci:

RES Promotion s.r.o.

Sídlo:

Pekná 8, 040 01 Košice

Štatutárny orgán:

Ing. Rudolf Szatványi, konateľ spoločnosti

IČO:

46998594

DIČ:

2023699315

Tel.č.:

+421 55 6770 111

E-mail:

predmety@res.sk

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.

IBAN:

SK95 1100 0000 0029 4307 0847

(ďalej len „predávajúci“ a spolu ako „zmluvné strany“)
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Čl. I
Úvodné ustanovenia
Kúpna zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3, ods. 1
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania podľa
usmernenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017.
Predávajúci prehlasuje, že je oprávnený predmet kúpy dodať, má všetky potrebné oprávnenia
na výkon činnosti podľa tejto zmluvy. Osoba konajúca za predávajúceho prehlasuje, že je
oprávnená konať v čase uzavretia tejto zmluvy. Predávajúci vyhlasuje, že zodpovedá za obsah
a pravdivosť vyhlásení uvedených v tejto zmluve.
Čl. II
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať predmet zmluvy „REKLAMNÉ
PREDMETY AGROKOMPLEX“ uvedený v prílohe č. 1 tejto zmluvy (ekvivalent
parametrovo zhodný, alebo lepší), presne určený na základe jednotlivých objednávok od
kupujúceho vrátane dopravy a dodania do miesta dodania ( ďalej len “miesto dodania”),
previesť na neho vlastnícke právo a záväzok kupujúceho riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu.
Čl. III
Množstvo
3.1. Predpokladané množstvo predmetu kúpy, uvedené v prílohe č.l.
3.2 Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny za skutočne dodaný predmet kúpy,
ktorého prevzatie kupujúci písomne potvrdil na dodacom liste.
Čl. IV
Miesto, čas, termín dodania a doklady vzťahujúce sa na predmet kúpy

4.1 Miestom dodania predmetu kúpy sú prevádzkové priestory kupujúceho na adrese: MAS
Bebrava, Námestie Ľ. Štúra 6/6, 957 01 Bánovce nad Bebravou (prípadne sídlo kupujúceho).
4.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy na základe konkrétnej telefonickej alebo emailovej objednávky kupujúceho.
4.3 Skladba jednotlivej objednávky musí pozostávať z požadovaného množstva podľa prílohy
č. 1 tejto kúpnej zmluvy.
4.4 Predávajúci sa zaväzuje predmet kúpy dodať, vyložiť v prevádzkových priestoroch,
previesť na neho vlastnícke právo a odovzdať kupujúcemu aj doklady vzťahujúce sa na predmet
kúpy a to najmä: faktúru- daňový doklad.
Čl. V
Cena predmetu kúpy
5.1 Kúpna cena za predmet kúpy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona NR SR
č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení zákona č. 196/2000 Z. z., vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a
doplnkov. Vysúťažená celková kúpna cena na celý predmet kúpy je rozdelená do jednotlivých
položiek, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Ich výška je záväzná a nemenná.
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5.2 Kúpna cena predmetu kúpy je maximálna a obsahuje dopravu ku kupujúcemu, vyloženie a
daň z pridanej hodnoty a všetky súvisiace náklady s dodaním predmetu zmluvy.
5.3 K zmene dohodnutej kúpnej ceny môže dôjsť iba v dôsledku objektívnych dôvodov: zmeny
cla, zmeny daňových sadzieb DPH.
5.4 Predávajúci sa zaväzuje v prípade zníženia ceny dodávaných predmetov kúpy na trhu od
iných dodávateľov, resp. dodávateľa a po oznámení tejto skutočnosti kupujúcim takisto znížiť
ceny dodávaného predmetu kúpy a to formou písomného dodatku k zmluve bez zbytočného
odkladu.
5.5 Predávajúci berie na vedomie a nebude požadovať od kupujúceho v prípade prijatia
objednávky preddavok na kúpnu cenu.
5.6 Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu za predmet kúpy alebo jeho časť po dodaní
predmetu kúpy na základe faktúry - daňového dokladu, spolu s dodacím listom v lehote 30 dní
od doručenia faktúry kupujúcemu.
5.7 Ak vystavená faktúra predávajúceho nebude obsahovať všetky predpísané náležitosti v
zmysle zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, alebo nebude po
obsahovej stránke úplná alebo ak nebude v súlade s touto zmluvou alebo nebude mať priložené
prílohy podľa tejto zmluvy, kupujúci je oprávnený takúto faktúru vrátiť predávajúcemu na
prepracovanie. Lehota splatnosti faktúry začína plynúť kupujúcemu až po vystavení opravenej
faktúry.
5.8 V prípade, že kupujúci neuhradí kúpnu cenu za predmet kúpy v lehote splatnosti uvedenej
v tejto zmluve, vzniká predávajúcemu nárok účtovať úrok 0,05% z nezaplatenej úhrady za
každý deň omeškania.
Čl. VI
Akosť, vady, reklamácie
6.1 Predávajúci sa zaručuje, že dodaný tovar bude mať požadovanú kvalitu pre jednotlivé
druhy tovarov.
6.2 Tovar musí byť na vzhľad nepoškodený. Pri prevzatí dodávky je kupujúci povinný zistiť
jej množstvo a akosť bez zbytočného odkladu a reklamovať prípadné zrejmé vady tovaru v
prípade, že nebol takto odsúhlasený v primeranej kvalite. Za zrejmé vady už pri odbere
predmetu kúpy sa považujú vady, ktoré od začiatku robia predmet kúpy neupotrebiteľným.
6.3 Zmluvné strany sa v prípade vád budú riadiť § 422 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ktoré upravujú zodpovednosti za vady.
6.4 Kupujúci je oprávnený uplatniť nároky z vád predmetu kúpy v súlade s § 436 a nasl.
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
Čl. VII
Záruky a sankcie
7.1 Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy v množstve, sortimente a kvalite v súlade s
touto zmluvou. Ak predávajúci nesplní záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy riadne a včas, je
kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy. Predávajúci sa zaručuje, že dodaný tovar bude mať
požadovanú kvalitu po dobu minimálnej trvanlivosti platnej pre jednotlivé druhy tovarov
7.2 Predávajúci vyhlasuje, že dodávaný predmet kúpy nemá žiadne právne vady.
Čl. VIII
Odstúpenie od zmluvy a výpoveď
8.1 Od tejto zmluvy môže odstúpiť ktorákoľvek zo zmluvných strán v súlade s § 344 a nasl.
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zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
8.2 Zmluvné strany sa dohodli, že podstatným porušením povinnosti predávajúceho je
dodanie predmetu kúpy v rozpore s touto zmluvou alebo objednávkou alebo omeškanie s
dodaním predmetu kúpy, jeho výmenou alebo odstránením jeho vád.
8.3 V prípade, že predávajúci podstatným spôsobom poruší svoju povinnosť spôsobom
uvedeným v bode 8.2 je kupujúci oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy.
8.4 Kupujúci musí v prípade uvedenom v bode 8.2 odstúpiť od tejto zmluvy písomne a odstúpenie
musí byť doručené predávajúcemu poštou na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Odstúpenie je
účinné dňom doručenia predávajúcemu alebo márnym uplynutím lehoty na vyzdvihnutie
zásielky na pošte.
Čl. IX
Záverečné ustanovenia
9.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti
zmluvy.
9.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web. stránke kupujúceho t.j. na webstránke MAS
Bebrava. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu tejto zmluvy v
lehote do troch mesiacov od jej uzavretia platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo zo zákona.
9.3 Predávajúci súhlasí so zverejnením tejto zmluvy na webovom sídle kupujúceho.
9.4 Vzťahy touto zmluvou priamo neupravené sa riadia ustanoveniami platného Obchodného
zákonníka a súvisiacimi slovenskými právnymi predpismi.
9.5 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluve porozumeli, s jej obsahom súhlasia, majú plnú
spôsobilosť na právne úkony, sú oprávnení s predmetom kúpy nakladať, ich zmluvné prejavy
sú dostatočne zrozumiteľné, vážne a určité, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny
úkon je urobený v predpísanej forme.
9.6 Zmeny tejto Zmluvy musia byť vyhotovené vo forme písomných, postupne číslovaných
dodatkov, podpísaných predpísaným spôsobom zmluvnými stranami.
9.7 Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží kupujúci jedno
vyhotovenie a predávajúci jedno vyhotovenie.

Kupujúci:
V Bánovciach nad Bebravou dňa 06.08.2019

..................................................................
MAS Bebrava,
Marián Chovanec, štatutár združenia

Predávajúci:
V Bánovciach nad Bebravou dňa 06.08.2019

...........................................................
RES Promotion s.r.o.
Ing. Rudolf Szatványi, konateľ spoločnosti
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Príloha č. 1
Kód
položky

Popis

Množstvo

1.
2.
3.
4.

Nákupná taška
Piezoelektrický zapalovač
Guľôčkové pero
Sada pero a mikrotužka v
krabičke.

100
100
300

ks
ks
ks

1,25
0,6
0,42

20
20
20

125
60
126

50

ks

3,65

20

182,5

5.
6.
7.

Hlavolam skladačka
Omaľovánka
Sada Farbičiek min. počet
6ks
Pravítko s lupou
Keramický hrnček s
krabičkou

300
300

ks
ks

0,55
1,05

20
20

165
315

300

ks

0,3

20

90

300

ks

0,45

20

135

100

ks

3,4

20

340

USB kľúč plast/kov
Voňavý stromček-ovál

50
1000

ks
ks

4
0,85

20
20

200
850

8.
9.
10.
11.

Merná
Cena za DPH
jednotka MJ bez 20%
DPH

Celková cena bez DPH
Celková cena s DPH

Cena
celkom

2 588,50 €
3 106,20 €
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