Kúpna zmluva
uzatvorená podľa § 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
(ďalej len ,,zmluva“)

Číslo zmluvy u kupujúceho:
Číslo zmluvy u predávajúceho:
Zmluvné strany :
Kupujúci:
sídlo:
v zastúpení:
IČO:
bankové spojenie:
IBAN:
Poverený zamestnanec vo
veciach zmluvy a
zodpovedný za jej plnenie:

Pôdohospodárska platobná agentúra
Hraničná 12, 815 26 Bratislava
Ing. Juraj Kožuch PhD., generálny riaditeľ
30 794 323
štátna pokladnica Bratislava
SK32 8180 0000 0070 0011 6152

....., ....
e-mail: ...@apa.sk

Pôdohospodárska platobná agentúra je rozpočtová organizácia zriadená zákonom č. 473/2003
Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Predávajúci:
sídlo:
Zapísaný:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Poverený zamestnanec vo
veciach zmluvy a
zodpovedný za jej plnenie:, ,
(ďalej len ,,zmluvné strany“)
vyššie uvedené zmluvné strany uzatvárajú v súlade výsledkom verejného obstarávania
a v súlade s § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení kúpnu
zmluvu (ďalej len „Zmluva“) v nasledujúcom znení:
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Čl. I.
Predmet zmluvy
1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodávať kupujúcemu za podmienok
tejto zmluvy a podľa aktuálnych potrieb kupujúceho osobné ochranné pracovné prostriedky
a ďalší súvisiaci tovar (ďalej len „OOPP“) a záväzok kupujúceho za riadne a včas dodané
OOPP zaplatiť dohodnutú cenu podľa čl. II. tejto zmluvy.
1.2 OOPP sú bližšie špecifikované v Prílohe č.2 tejto zmluvy.
1.3 Kupujúci nie je povinný kúpiť predmet tejto zmluvy v celom uvedenom predpokladanom
rozsahu, t. j. v uvedenom množstve. Celkové zakúpené množstvo predmetu tejto zmluvy
bude závisieť od jeho finančných možností a zároveň od aktuálnych potrieb kupujúceho.
Čl. II
Dodacie podmienky
2.1.OOPP budú dodávané na základe čiastkových objednávok podľa aktuálnej potreby
kupujúceho, v ktorých kupujúci presne špecifikuje konkrétny typ OOPP (v súlade
s Prílohou č. 2 zmluvy) a množstvo.
2.2.Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je povinný dodať kupujúcemu OOPP v súlade
s príslušnou čiastkovou objednávkou v lehote najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa
doručenia objednávky. Miestom dodania je sídlo kupujúceho na adrese Hraničná 12, 815
26 Bratislava.
2.3.O odovzdaní a prevzatí OOPP zmluvné strany spíšu preberací protokol, v ktorom kupujúci
prostredníctvom osoby zodpovednej za plnenie predmetu zmluvy, alebo ním poverenej
osoby potvrdí dodanie OOPP v súlade s príslušnou čiastkovou objednávkou a touto
zmluvou. Podpisom preberacieho protokolu sa OOPP považujú za dodané. Zmluvné strany
sa dohodli, že predávajúci je povinný dodávať OOPP kupujúcemu počas pracovných dní
a v pracovnom čase kupujúceho. Predávajúci je povinný kupujúceho (osobu zodpovednú
za plnenie predmetu zmluvy) upovedomiť o dodaní OOPP aspoň jeden deň vopred,
a upresniť podmienky dodania. Objednávateľ nie je povinný prevziať OOPP, ktoré nie sú
dodané v súlade s touto zmluvou.
2.4.Kupujúci vyžaduje na ochranných odevoch umiestnenie loga vo forme „nažehlovačky.“
„Nažehlovačku“ s logom dodá a na odev aplikuje predávajúci. Vyobrazenie loga, jeho
veľkosť a požadovaná farba tvorí Prílohu č.3 tejto zmluvy.

Čl. III.
Cena
3.1.Cena za jednotlivé typy OOPP bola zmluvnými stranami dohodnutá v súlade s víťaznou
ponukou predávajúceho v rámci verejného obstarávania, ako aj v súlade s príslušnými
ustanoveniami zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je
uvedená v prílohe č. 1 zmluvy. Ceny sú konečné a nemenné a sú v nich zahrnuté všetky
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náklady predávajúceho súvisiace s dodaním OOPP v súlade s touto zmluvou, vrátane
nákladov na dopravu do miesta dodania, ktorú zabezpečuje predávajúci.
3.2.Ceny, špecifikované v Prílohe č.1 tejto zmluvy môžu byť upravované len v dôsledku zmeny
všeobecne záväzných právnych predpisov SR ovplyvňujúcich cenu dodávaného tovaru
(daňové predpisy, DPH a pod.).

Čl. IV.
Platobné podmienky
4.1.Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci bude počas platnosti tejto zmluvy uhrádzať cenu za
dodanie jednotlivých OOPP na základe faktúr vystavených predávajúcim, pričom
predávajúci vystaví samostatnú faktúru za každú čiastkovú objednávku.
4.2.Prílohou faktúry musí byť kupujúcim odsúhlasený a podpísaný odovzdávací a preberací
protokol.
4.3.Lehota splatnosti faktúr je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
4.4.Kupujúci má právo vrátiť faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu alebo
porušuje podstatné zmluvné povinnosti. Kupujúci je povinný takúto faktúru zaslať do troch
(3) pracovných dní predávajúcemu, ktorý faktúru podľa charakteru nedostatkov buď opraví
alebo vystaví novú. U takto opravenej alebo novej faktúry plynie nová lehota jej splatnosti.
4.5.Preddavky kupujúci neposkytuje.

Čl. V.
Osobitné ustanovenia
5.1.Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba na každú jednu dodanú OOPP je 24 mesiacov,
ktorá začne plynúť okamihom dodania OOPP, t. j. okamihom podpisu preberacieho
protokolu kupujúcim v súlade s čl. II. bod 2.3. tejto zmluvy.
5.2.V prípade výskytu akejkoľvek vady počas záručnej doby kupujúci bez zbytočného odkladu
nahlási výskyt vady predávajúcemu a to formou písomného oznámenia, pričom za písomné
oznámenie sa považuje aj oznámenie formou e-mailu na adresu uvedenú v bode 5.7 tohto
článku, v ktorom kupujúci vadu bližšie špecifikuje. Predávajúci sa zaväzuje počas záručnej
doby odstrániť akúkoľvek vadu OOPP a to výmenou vadnej OOPP za novú bez vád, alebo
jej opravou/úpravou. Spôsob odstránenia vady dohodnú zmluvné strany vždy v závislosti
od povahy vady. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota na odstránenie vád je 10 dní odo dňa
doručenia reklamácie (písomného oznámenia) predávajúcemu.
5.3.Za vadu OOPP sa považuje aj dodanie v rozpore s príslušnou čiastkovou objednávkou, t. j.
dodanie inej OOPP a/alebo dodanie v inom množstve, kvalite, vyhotovení. V takom prípade
kupujúci nie je povinný OOPP prevziať, ani zaplatiť dohodnutú cenu.
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5.4.V prípade nedodržania termínu dodania OOPP v súlade s čiastkovou objednávkou, je
predávajúci povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny OOPP,
s dodaním ktorých je dodávateľ v omeškaní, a to za každý deň omeškania.
5.5.Obidve zmluvné strany majú právo ukončiť túto zmluvu pred uplynutím doby jej platnosti
buď na základe dohody, kedy je potrebné, aby presne vymedzili deň ku ktorému sa skončí
platnosť tejto zmluvy alebo jednostranne a to písomnou výpoveďou, kde sa
uplatňuje jednomesačná výpovedná lehota, pričom v tomto druhom prípade je možné
skončiť túto zmluvu bez uvedenia dôvodu zo strany oboch zmluvných strán. Uvedená
výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená kupujúcemu, resp. predávajúcemu a ukončí sa
posledným dňom výpovednej doby.
5.6.Kupujúci je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia
povinnosti predávajúcim. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje porušenie povinnosti
predávajúceho, uvedené v čl. II. a V. tejto zmluvy. Účinky odstúpenia nastávajú okamihom
jeho doručenia predávajúcemu. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý kupujúci
odstupuje od tejto zmluvy. Odstúpením sa zmluva nezrušuje od počiatku, ale od okamihu
jeho doručenia.
5.7.Zodpovednými osobami za vecné plnenie vyplývajúce zo zmluvy sú:
-

Na strane kupujúceho:
Na strane predávajúceho: meno, tel, e-mail

Čl. VI.
Záverečné ustanovenia
6.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti alebo do
vyčerpania finančného limitu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
6.2 Zmluvné strany sa zaväzujú svoje spory riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou, ak
nedôjde k dohode môže sa ktorákoľvek zo zmluvných strán obrátiť s vecou na príslušný
všeobecný súd.
6.3 Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.
6.4 Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba formou písomných očíslovaných dodatkov
podpísaných zmluvnými stranami tvoriacich neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
6.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
Príloha č.1 – Cena OOPP
Príloha č.2 – Špecifikácia OOPP
Príloha č.3 – Logo
Táto Zmluva je vyhotovená v piatich exemplároch s platnosťou originálu, z ktorých po
podpísaní kupujúci obdrží štyri a predávajúci jedno vyhotovenie.
6.7 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
6.6
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6.8

Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v jej plnom rozsahu
vrátane príloh a dodatkov v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že ju uzavreli slobodne,
vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej
obsahom ju dobrovoľne podpisujú.

V.............................. dňa:
Za predávajúceho:

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

V................................ dňa:
Za kupujúceho:

...................................................
Ing. Juraj Kožuch, PhD., generálny riaditeľ
Pôdohospodárska platobná agentúra
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