Kúpna zmluva
uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a príslušných
ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov medzi:
I.
ZMLUVNÉ STRANY
ZMLUVNÉ STRANY
Dodávateľ:
Sídlo:
Bankové spojenie:
IČO
DIČ
Zastúpený:

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

Zapísaný v OR SR:

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

(ďalej len „Dodávateľ “)
a
Objednávateľ:
Sídlo
Bankové spojenie:
IČO
Zastúpený:

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
Štátna pokladnica....................
36070513
Ing. Robert Šimončič, CSc.
generálny riaditeľ

(ďalej len „Objednávateľ“)
(ďalej len „zmluvné strany“)
Článok I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
1. Táto Zmluva (ďalej len „Zmluva“) sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania
č. 02/2018/VO v zmysle ust. § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o verejnom obstarávaní“), ktorým bol zadávanie podlimitnej zákazky bez využitia
elektronického trhoviska na dodanie tovaru podľa § 113 a nasl. zákona o verejnom
obstarávaní.

2. Dodávateľ prehlasuje, že je oprávnený na predaj vozidiel továrenskej značky
výrobcu/výrobcov ....................... .
3. Účelom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán v súvislosti
so záväzkom dodávateľa dodať objednávateľovi predmet kúpy podľa podmienok
uvedených v tejto Zmluve pre účel zabezpečenia mobility zamestnancov Objednávateľa
v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP, kód ITMS2014+
313031H810 (ďalej len „národný projekt“).
Článok II.
PREDMET ZMLUVY
1. Predmetom Zmluvy je záväzok Dodávateľa predať a dodať motorové vozidlá a záväzok
Objednávateľa zaplatiť kúpnu cenu uvedenú v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy za nasledujúce
vozidlá továrenskej značky a typu ..............................(ďalej aj ako „predmet kúpy“
alebo „vozidlo“), výlučne do vlastníctva Objednávateľa a za podmienok ďalej v tejto
Zmluve uvedených:
P.č.

Model

1.1

Liftback pre národný projekt

1

1.2

Combi pre národný projekt

3

Počet ks

2. Predmet kúpy podľa bodu 1. tohto článku Zmluvy bude dodaný vo vyhotovení
a s výbavou podľa prílohy č.1 – Špecifikácia osobných motorových vozidiel, ktorá tvorí
neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy a podľa požiadaviek uvedených v Prílohe č. 3 tejto
zmluvy, ktorou je opis predmetu zákazky vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je
táto Zmluva.
Článok III.
CENA
1.

Cena je stanovená ako výsledok postupu verejného obstarávania realizovaného verejným
obstarávateľom v zmysle Úvodných ustanovení tejto Zmluvy, predložená dodávateľom
ako úspešným uchádzačom v tomto verejnom obstarávaní a uvedená v Prílohe č. 2 tejto
Zmluvy.

2.

Cena podľa tohto článku a Prílohy č. 2 tejto Zmluvy je platná a záväzná pre zmluvné
strany po celú dobu platnosti a účinnosti tejto Zmluvy a vzťahuje sa na všetky právne
vzťahy zmluvných strán založené touto Zmluvou.

3.

Cena je dohodnutá ako konečná, ktorá zahŕňa všetky náklady, ktoré súvisia, resp. vzniknú
Dodávateľovi v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy a primeraný zisk.

4.

Cenou sa rozumie cena vrátane colných a daňových poplatkov, zabezpečenia služieb
spojených s dodávkou vozidiel, vrátane dopravy do miesta plnenia uvedeného
v čl. VI. ods. 3 tejto zmluvy (náklady na dopravu, poistenie a ostatné náklady spojené s
dodávkou vozidiel) a vrátane vykonania predpredajného servisu, záručného
autorizovaného servisu.

5.

Cena je uvedená vrátane DPH.

6.

Dodávateľ prehlasuje, že je/nie je platiteľom DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty.

7.

Ak Dodávateľ nie je platiteľom DPH podľa ods. 6 tohto článku a v priebehu zmluvného
vzťahu sa stane platiteľom DPH, zmluvná cena sa nezvýši.

8.

V prípade, že v priebehu plnenia podľa tejto Zmluvy dôjde k legislatívnym zmenám
v oblasti DPH, dotknuté časti Zmluvy budú príslušne upravené, v súlade s aktuálne
platným a účinným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Článok IV.
PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Vlastná platba bude realizovaná prevodným príkazom prostredníctvom finančného ústavu
Objednávateľa, na základe dodávateľom vystavenej faktúry, po prevzatí predmetu kúpy
alebo jeho časti Objednávateľom. Dohodnutá splatnosť faktúry je 60 dní
odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového
dokladu. V prípade, že faktúra a jej prílohy nebudú obsahovať všetky dohodnuté
náležitosti, má Objednávateľ právo takúto faktúru vrátiť dodávateľovi s uvedením
všetkých nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty
splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej
faktúry objednávateľovi. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je preberací/odovzdávací
protokol, potvrdený zástupcami oboch zmluvných strán.
2. V prípade, že dôjde z akýchkoľvek dôvodov na strane Štátnej pokladnice k omeškaniu
s platbou faktúry, nie je Objednávateľ po túto dobu v omeškaní so zaplatením fakturovanej
sumy uvedenej v tejto faktúre.
3. Faktúra musí mať minimálne tieto náležitosti:
- označenie dodávateľa a Objednávateľa, ich adresy sídla, identifikačné údaje (IČO, DIČ),
- číslo Zmluvy
- označenie „faktúra“ a jej číslo,
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu
- fakturovanú sumu – cenu za dodaný predmet rámcovej Zmluvy (bez DPH, DPH, s DPH)
- preberací - odovzdávací protokol, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou faktúry,

- podpis oprávnenej osoby a odtlačok pečiatky dodávateľa
4. Obálka, v ktorej budú faktúry odoslané, musí byť označená „FAKTÚRY“. Faktúry musia
byť odoslané poštou doporučene.
Článok V.
PODMIENKY, ROZSAH A SPÔSOB PLNENIA
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Táto Zmluva zaväzuje Objednávateľa k plneniu.
Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť dodanie predmetu v lehote ......................, ktorá je
výsledkom verejného obstarávania a je totožná s návrhom na plnenie kritérií predloženým
v tomto verejnom obstarávaní Dodávateľom.
Objednávateľ si vyhradzuje právo na neprevzatie akéhokoľvek kusu predmetu zmluvy
v prípade dodávky tovaru, ktorý nespĺňa stanovené požiadavky a v prípade ak prestane
spĺňať podmienky uvedené v Nariadení Vlády SR č. 419/2014 Z. z..
Predmet Zmluvy uvedený v čl. II. ods. 1 Zmluvy bude dodaný a prevzatý na základe
protokolov o odovzdaní a prevzatí tovaru. Termín poslednej dodávky je stanovený
najneskôr do 3 (troch) kalendárnych mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti
tejto Zmluvy podľa právneho poriadku platného v Slovenskej republike a podmienok
tejto uvedených v tejto Zmluve.
Odovzdanie a prevzatie podľa ods. 4 tohto článku bude vykonané poverenými zástupcami
Objednávateľa a Dodávateľa v mieste plnenia. Miestom plnenia je sídlo dodávateľa
v Bratislave.
Pri prevzatí predmetu zmluvy podpíšu poverení zástupcovia zmluvných strán
preberací/odovzdávací protokol, podpísaním ktorého sa považuje každé v ňom uvedené
vozidlo za riadne odovzdané a prevzaté.

Článok VI.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
1.

Objednávateľ má povinnosť prevziať predmet kúpy v deň, ktorý mu dodávateľ oznámi
v doručenej výzve na prevzatie tovaru za predpokladu splnenia podmienky uvedenej v
článku V. ods. 4. tejto zmluvy a dodržania lehoty dodania a zaplatiť dohodnutú kúpnu
cenu uvedenú v tejto Zmluve.

2.

Dodávateľ je povinný umožniť Objednávateľovi dôkladné oboznámenie sa s predmetom
kúpy, dodať predmet kúpy Objednávateľovi v dohodnutom termíne a množstve,
v bezchybnom stave a dohodnutej kvalite, vyhotovení a výbave a umožniť jeho prevzatie.

3. Pred odovzdaním predmetu kúpy Objednávateľovi je Dodávateľ povinný zabezpečiť
vykonanie predpredajného servisu a pri odovzdávaní predmetu kúpy predviesť
funkčnosť dodávaných vozidiel a tieto protokolárne odovzdať poverenému zástupcovi
Objednávateľa v mieste plnenia podľa čl. V. ods. 4 tejto Zmluvy.
4. Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb
na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ vo veciach

týkajúcich sa plnenia tejto Zmluvy, najmä zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej
kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP oprávnenými osobami,
ktorými sú najmä:
a)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a šport Slovenskej republiky zastúpené
Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a ním poverené osoby;

b)

Útvar vnútorného auditu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a šport Slovenskej
republiky, útvar vnútorného auditu Ministerstva hospodárstva Slovenskej
republiky a nimi poverené osoby;

c)

Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi
poverené osoby;

d)

Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon
kontroly/auditu;

e)

Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov;

f)

Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ;

g)

Objednávateľ a ním poverené osoby;

h)

Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými
právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Oprávnené osoby uvedené v tomto odseku sú oprávnené vykonať kontrolu alebo audit
v súvislosti o zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorej predmetom je
národný projekt uvedený v čl. I. ods. 1.1. tejto zmluvy, a to do 31. decembra 2028.
Dodávateľ je povinný vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie
kontroly/auditu a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu
kontroly/auditu.
Článok VII.
ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU
1. Na dodávaný predmet kúpy vrátane príslušenstva a výbavy je dohodnutá záručná doba

minimálne 4 (štyri) roky alebo 120 tisíc (stodvadsaťtisíc) km. Záruka na prehrdzavenie
karosérie je dohodnutá na obdobie 6 (šesť) rokov a na lak karosérie vozidiel minimálne 3
(tri) roky. Každá požadovaná záruka začne plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim
(od dátumu predaja uvedeného v servisnej knižke vozidla a na preberacom –
odovzdávacom protokole).
2. Ak sa v priebehu záručnej doby prejaví chyba materiálu alebo výrobná vada, je dodávateľ
povinný poškodené diely opraviť alebo vymeniť, čo bude vykonané bez úhrady
najneskoršie do 30 dní od reklamovania vady podľa občianskeho zákonníka.
3. Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vady, ktoré boli spôsobené neodbornou
prevádzkou, obsluhou a údržbou, používaním v rozpore s návodom na použitie,
resp. s obvyklým spôsobom užívania vozidla alebo užívaním nezodpovedajúcich
prevádzkových kvapalín a ďalších médií používaných v súvislosti s prevádzkou vozidla.

4. Nebezpečenstvo škody v dodávke (nekompletnosť, poškodenie vozidla) prechádza
na Objednávateľa v deň podpisu preberacieho protokolu na predmet kúpy
Objednávateľom podľa tejto Zmluvy. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať
vozidlo poškodené alebo inak nekompletné.
5. V prípade reklamácií predmetu kúpy sa postupuje podľa príslušných ustanovení
Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej
republiky.
Článok VIII.
SERVISNÉ PODMIENKY
1. Predpredajný servis zabezpečí dodávateľ na vlastné náklady vo svojich servisných
strediskách. Predpredajný servis zahŕňa minimálne prípravu vozidla na odovzdanie
a podolievanie chýbajúcich kvapalín.
2. Súčasťou dodávky je garancia vykonávania záručného autorizovaného servisu.
3. Dodávateľ zabezpečí dodávku originálnych náhradných dielov, príslušenstva
a ostatných dodávaných komponentov základnej a doplnkovej výbavy, najmenej po dobu
5 rokov odo dňa predaja uvedeného v servisnej knižke a na preberacom – odovzdávacom
protokole.
4. Dodávateľ predkladá zoznam autorizovaných servisov pre zabezpečenie záručného
a pozáručného servisu dodaného predmetu zákazky na území mesta Bratislavy,
ktorý tvorí Prílohu č. 4 tejto Zmluvy.
5. Dodávateľ je povinný poskytnúť zabezpečenie, garanciu vykonávania údržby a opráv
v oprávnených vlastných servisných strediskách uchádzača alebo v servisných strediskách
jeho zmluvných partnerov.

Článok IX.
ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROKY Z OMEŠKANIA
1. V prípade omeškania dodávateľa s dodaním predmetu kúpy v dohodnutej lehote, vzniká
objednávateľovi právo účtovať dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,07 % z ceny
nedodaného predmetu kúpy, a to za každý aj začatý deň omeškania v priebehu omeškania
prvých 5 dní a následne vo výške 0,25 % za šiesty a každý ďalší deň omeškania.
2. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry, vzniká dodávateľovi právo
účtovať objednávateľovi úroky z omeškania v zákonnej výške.
3. V prípade omeškania dodávateľa so splnením povinnosti odstrániť vady predmetu kúpy
podľa čl. VII. ods. 2. tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu
vo výške 30,--€ (slovom tridsať eur), za každý aj začatý deň omeškania
až do jej odstránenia.

Článok X.
VLASTNÍCKE PRÁVO
Vlastnícke právo k predmetu kúpy prechádza na Objednávateľa po riadnom uhradení
kúpnej ceny za predmet Zmluvy a pripísaní finančných prostriedkov na účet Dodávateľa.

Článok XI.
UKONČENIE ZMLUVY
1. Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy, keď sa pre Dodávateľa stalo
splnenie podstatných zmluvných povinností úplne nemožným alebo v prípade splnenia
podmienok podľa § 19 zákona o verejnom obstarávaní.
2. 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. Úplná alebo čiastočná
zodpovednosť zmluvnej strany je vylúčená v prípade zásahu vyššej moci, napr.
neočakávanej a nepredvídateľnej udalosti, alebo rozhodnutia orgánu štátnej správy
Slovenskej republiky.
3. Na účely tejto Zmluvy sa podstatným porušením záväzku vyplývajúceho z tejto Zmluvy
rozumie:
a) porušenie záväzku dodávateľa dodať predmet kúpy riadne a včas a napriek písomnej
výzve objednávateľa zaslanej poštou alebo elektronickou poštou nedôjde k náprave ani
v lehote do 7 dní odo dňa doručenia výzvy na nápravu
b) porušenie záväzku Dodávateľa podľa čl. VI bod 4 tejto zmluvy
c) iné porušenie záväzku zmluvnej strany, ktoré sa za podstatné považuje v zmysle
zákona.
4. Zmluvu je možné ukončiť vzájomnou Zmluvou zmluvných strán.
5. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, keď Dodávateľ, ktorý má povinnosť
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z.
o registri
partnerov
verejného
sektora
a o zmene
niektorých
zákonov
(ďalej len „RPVS“) prestane plniť túto povinnosť a nesplní túto povinnosť na základe
výzvy Objednávateľa v primeranom čase, vzhľadom na lehotu zápisu do RPVS.
Článok XII.
DORUČOVANIE
1. Doručovanie písomnosti medzi zmluvnými stranami tejto Zmluvy sa uskutoční osobne
prostredníctvom poverených zástupcov zmluvných strán alebo doporučene
prostredníctvom poštovej prepravy na adresy uvedené v čl. I tejto Zmluvy, pokiaľ sa
zmluvné strany nedohodli inak.
2. Písomnosti doručované osobne sa považujú za doručené odovzdaním oprávneným
zástupcom určených zmluvnými stranami a podpisom takejto osoby (adresáta)
na doručovanej písomnosti. Písomnosti sa v prípade osobného doručovania považujú

za doručené aj okamihom, keď adresát (oprávnený zástupca alebo iná oprávnená osoba
podľa dojednania zmluvných strán) odmietol písomnosť prijať.
3. V prípade písomností doručovaných prostredníctvom poštovej prepravy sa písomnosť
považuje za doručenú:
a. aj okamihom odmietnutia prevzatia písomností,
b. taktiež vtedy, ak sa písomnosť vráti niektorej zo zmluvných strán (odosielateľovi)
ako nedoručiteľná najmä preto, že nebolo možné niektorú zo zmluvných strán
(adresáta) na adrese uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, ani na inej medzi zmluvnými
stranami dohodnutej adrese, ani na adrese sídla adresáta uvedenej v obchodnom
registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaný, zastihnúť a jeho iná adresa nie je
odosielateľovi známa, a teda nie je možné túto písomnosť doručiť, považuje sa
písomnosť za doručenú po troch dňoch od vrátenia nedoručenej písomnosti, a to aj
vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.
Článok XIII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Zmluvu možno dopĺňať alebo meniť iba formou písomných dodatkov k Zmluve v súlade s
§ 18 zákona o verejnom obstarávaní, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
2. Ostatné právne vzťahy výslovne touto Zmluvou neupravené sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi Slovenskej republiky.
3. Táto Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach s platnosťou originálu. Dodávateľ
obdrží dve vyhotovenia tejto Zmluvy a Objednávateľ obdrží tri vyhotovenia tejto Zmluvy.
4. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni doručenia dokumentu o úspešnom uskutočnení
ex post kontroly verejného obstarávania, ktorého výsledkom je táto Zmluva,
poskytovateľom nenávratného finančného príspevku z fondov Európskej únie.
Ak výsledok predmetnej finančnej kontroly nebude kladný, nie je splnená podmienka
k nadobudnutiu účinnosti tejto Zmluvy.
5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky prípadné spory vyplývajúce z tejto Zmluvy budú
riešiť prednostne rokovaním o možnej Zmluve.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s Zmluvou oboznámili, jej obsahu porozumeli a na znak
súhlasu ju podpisujú.
V Bratislave, dňa:

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

Za Objednávateľa:
....................................................
generálny riaditeľ

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

Za dodávateľa:
........................................................

Príloha č. 1 - Špecifikácia osobných motorových vozidiel
Príloha č. 2 – Kalkulácia ceny predmetu zákazky
Príloha č. 3 – Opis predmetu zákazky – oddiel B.1 súťažných podkladov
Príloha č. 4 - Zoznam autorizovaných servisov pre zabezpečenie záručného
a pozáručného servisu dodaného predmetu zákazky na území mesta Bratislavy

