KÚPNA ZMLUVA
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

ZMLUVNÉ STRANY
Objednávateľ:
Sídlo:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón:
E-mail:

OBEC Kostoľany nad Hornádom
Košická ulica č. 34, 044 31 Kostoľany nad Hornádom
Mgr. Anton Medvec, starosta obce
35550091
202 116 99 295
VÚB, a.s.
SK47 0200 0000 0016 9010 5858
055/698 10 52
obec@kostolany.sk

(ďalej len „objednávateľ“)
a
Dodávateľ:
Štatutárny zástupca:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Registrácia:
Tel.:
E-mail:
Druh podniku:

AGRO BILLY s.r.o.
Matice Slovenskej 4761/3, 080 01 Prešov
Mgr. Ján Billý
44116578
SK 2022600140
VÚB, a.s.
SK50 0200 0000 0027 9947 6956
v obchodnom registri Okresného súdu Prešov vložka 20084/P
0907 555 204
agrobilly@gmail.com
malý

(ďalej len „dodávateľ“)
uzatvárajú túto Kúpnu zmluvu (ďalej len ako „Zmluva“)

1.1.
1.2.

Článok I.
Východiskové podklady a údaje
Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je cenová ponuka dodávateľa doručená objednávateľovi na
základe Výzvy na predloženie cenovej ponuky zo dňa 02. 11. 2020.
Východiskové údaje: Názov zákazky: „Mulčovač za traktor“.
Článok II.
Predmet zmluvy

2.1.
2.2.

2.3.

Všeobecná špecifikácia predmetu zmluvy
Názov: „Mulčovač za traktor“ s dodávkou na miesto plnenia uvedené v ods. 4.1 tejto Zmluvy.
Funkčná špecifikácia zmluvy:
Dodávateľ diela sa zaväzuje dodať pre objednávateľa tovar v zložení:
Položka č. 1: Mulčovač Maxio 200 v množstve 1 kus
Technická špecifikácia zmluvy:
Tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 1 tejto Zmluvy – Cenník a Technická špecifikácia
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Článok III.
Fakturačné podmienky
3.1.
3.2.

3.3.
3.4.

Fakturácia prebehne po kompletnej, sfunkčnenej dodávke predmetu obstarávania. Úhrada za predmet
zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančného úradu
verejného objednávateľa. Splatnosť jedinej a konečnej faktúry je 60 kalendárnych dní od jej doručenia.
Faktúra bude obsahovať:
a) označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, IČO, IČ DPH
b) číslo faktúry
c) dátum jej vystavenia
d) deň odoslania, deň splatnosti a deň zdaniteľného plnenia
e) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
f) predmet fakturácie
g) fakturovanú čiastku bez DPH, DPH a celkovú fakturovanú čiastku
h) pečiatku a podpis oprávnenej osoby
V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju
dodávateľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti
začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi ako rovnopis s označením „oprava“
Dodávateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry.
Článok IV.
Zmluvné podmienky

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.

Miesto plnenia zmluvy: Obecný úrad Kostoľany nad Hornádom, Košická ulica č. 34, 044 31 Kostoľany
nad Hornádom
Čas plnenia: najneskôr do 20. 11. 2020
Objednávateľ požaduje dodanie predmetu zmluvy miesto plnenia uvedené v bode 4.1. vrátane jeho
kompletizácie a zaškolenia min. 2 osôb.
Záručná lehota sa dojednáva na 24 mesiacov od odovzdania predmetu zmluvy. Dňom odovzdania sa
považuje deň, kedy dodávateľ odovzdal kompletný, funkčný predmet Zmluvy uvedený v čl. 2.2 vrátane
všetkých a-testov, certifikátov, záručných listov, technických preukazov, potvrdení o zaškolení obsluhy, ak je
relevantné.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke si všetko skontrolovať a v prípade iného tovaru, alebo nekompletnej
dodávky, neprevziať dodávku.
Dodávateľ predloží pri dodávke doklad preukazujúci technické vlastnosti dodávaného tovaru.
Predmet zmluvy musí byť nový, nepoužitý.
Dodávateľ dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej
republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a
všeobecne záväzným právnym predpisom.
Dodávateľ ručí za to, že dodaný predmet zmluvy spĺňa všetky technické vlastnosti uvedené v technickej
špecifikácii, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 k tejto zmluve
Pri dodávke a inštalácii predmetu zmluvy bude dodávateľ dodržiavať platné právne predpisy, týkajúce sa
ochrany životného prostredia, zdravia a bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi.
Dodávateľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu čl. II tejto zmluvy.
Článok V.
Cena

5.1.

Dohodnutá zmluvná cena vychádza zo záväznej ponuky, získanej na základe vykonaného prieskumu trhu
zo dňa 02. 11. 2020 a je záväzná aj v prípade zmien podmienok, za ktorých bola táto ponuka vypracovaná.
Cena bez DPH:
DPH 20 %:
Cena s DPH:

5.2.

3 800 €
760 €
4 560 €

Dodávateľ prehlasuje, že cena uvedená v bode 5.1. je cenou konečnou bez akýchkoľvek ďalších nákladov.
Taktiež zahŕňa aj náklady dodávky a inštalácie na mieste plnenia uvedené v bode 4.1.
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Článok VI.
Odstúpenie od zmluvy
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.
6.1.5.

6.1.6.
6.2.
6.2.1.
6.2.2.

Odstúpenie objednávateľa od zmluvy:
Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené dodávateľovi písomne.
Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva, alebo Obchodný zákonník (§
344 a nasl. Obch. z.).
Ak ide o nepodstatné porušenie zmluvy, objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy len v prípade, ak je určená
dostatočná primeraná lehota na splnenie záväzku a dodávateľ svoj záväzok nesplní.
Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy aj bez určenia dostatočnej primeranej lehoty, ak ide o podstatné
porušenie zmluvy.
Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy ak:
- bol na majetok dodávateľa vyhlásený konkurz
- bolo proti dodávateľovi začaté konkurzné, alebo vyrovnávacie konanie
- bol proti dodávateľov pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu
- dodávateľ ako právnická osoba, ktorá je oprávnená podnikať, je v likvidácii.
Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení, ktorému musí
predchádzať písomné upozornenie na možnosť odstúpenia.
Odstúpenie dodávateľa od zmluvy:
Odstúpenie od zmluvy (§ 345 a § 346 Obchodného zákonníka) musí byť vždy oznámené objednávateľovi
písomne.
Dodávateľ môže odstúpiť od zmluvy (§ 344 a nasl. Obchodného zákonníka), ak objednávateľ neplní
zmluvné podmienky všeobecne alebo v ustanovenej lehote, alebo poruší povinnosti z nej vyplývajúce, alebo
inak dodávateľovi znemožní dodávku predmetu zmluvy a dodávateľ si v zmluve vyhradil možnosť
odstúpenia od zmluvy.
Článok VII.
Zodpovednosť za škodu

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Dodávateľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia potrebné na
odvrátenie škody počas dodávky predmetu zmluvy alebo na jej zmiernenie.
Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná za škodu spôsobenú
druhej strane.
Každá zmluvná strana zodpovedá za škodu spôsobenú druhej strane aj porušením povinností stanovenej
Obchodným zákonníkom (§ 757 Obchodného zákonníka: Pre zodpovednosť za škodu spôsobenú
porušením povinností ustanovených týmto zákonom platia obdobne ustanovenia § 373 a nasl.).
Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v odstavcoch 7.2
a 7.3., zbaví sa zodpovednosti, ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou, určujúcou
zodpovednosť (§ 374, ods. 1 Obchodného zákonníka).
Článok VIII.
Záverečné ustanovenia

8.1.
8.2.
8.3.

Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami obidvoch
zmluvných strán.
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po
dni jej zverejnenia.
Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch: 2 x pre objednávateľa a 1 x pre dodávateľa.

V Kostoľanoch nad Hornádom, dňa 05.11.2020

V Ľuboticiach, dňa 05.11.2020

Za objednávateľa

Za dodávateľa

...............................
Mgr. Anton Medvec,
starosta

.........................................
Mgr. Ján Billý
konateľ

Neoddeliteľnú časť tejto Kúpnej zmluvy tvorí Príloha č. 1 – Cenník a Technická špecifikácia
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Príloha č. 1 ku Kúpnej zmluve

Cenník a Technická špecifikácia
A/ Cenník

Položka

Druh tovaru

Počet

Cena za M:J:

DPH 20 %

Cena spolu vrátane DPH

bez DPH v

V EUR

V EUR

3 800

760

4 560

3 800

760

4 560

EUR
1

Mulčovač za traktor typ Maxio 200

1

Spolu

B/ Technická špecifikácia
Zoznam položiek:
1. Mulčovač za traktor typ Maxio 240

Položka č. 1:

Mulčovač za traktor typ Maxio 240

Technické vlastnosti

Jednotka

Hodnota /Charakteristika

počet kusov

ks

1

hmotnosť

kg

680

dĺžka

mm

1420

šírka

mm

výška

mm

2230
1080

výkon ťažného prostriedku min.

kW

42/56

záber stroja

cm

200

výkonnosť

ha/h

1,8

počet kladív/nožov

ks

20

otáčky vývodového hriadeľa

kpl

540

V Kostoľanoch nad Hornádom, dňa 05.11.2020

V Ľuboticiach, dňa 05.11.2020

Za objednávateľa

Za dodávateľa

...............................
Mgr. Anton Medvec,
starosta

.........................................
Mgr. Ján Billý
konateľ

Strana 4 z 4

