Kúpna zmluva č…............./KZ/2019 uzatvorená podľa ust. § 409 a nasl. Obchodného
zákonníka
(ďalej len „Zmluva“)
Zmluvné strany
Kupujúci:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO :
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Tel.:
E-mail:
(ďalej len: „Kupujúci“)

I.P.A. – Kovovýroba spol. s r.o.
Poštová 68, 982 01 Tornaľa
Zsuzsanna Bihari – konateľka spoločnosti
36 049 883
SK2020075662
Všeobecná úverová banka, a.s.
SK70 0200 0000 0039 0492 5456
+421 475522408
kovipa@kovipa.sk

a
Predávajúci:
Sídlo:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ/IČDPH:
Tel.:
E-mail:
(ďalej len: „Predávajúci“)
Článok 1. PREAMBULA
1.1.
Podkladom pre uzavretie zmluvy je ponuka Predávajúceho v rámci zákazky: Obstaranie zariadenia pre
povrchové úpravy spoločnosti I.P.A. – Kovovýroba spol. s r.o., podľa § 117 č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1.2.
Predávajúci berie na vedomie, že plnenie, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy, tvorí súčasť projektu
financovaného z Operačného programu Výskum a inovácie. Vzhľadom na charakter financovania realizácie tejto
Zmluvy zmluvné strany vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť
pri realizácii Projektu.
1.3.
Zmluvné strany berú na vedomie a rešpektujú, že Zákazka financovaná z fondov EÚ, ohľadom ktorej sa
uzatvára predmetná Zmluva, bude predmetom kontroly verejného obstarávania zo strany príslušného
oprávneného orgánu, čo sa predávajúci zaväzuje strpieť. Ak výsledok predmetnej kontroly nebude kladný, alebo
oprávnené orgány odhalia akúkoľvek nezrovnalosť, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená od Zmluvy
odstúpiť. Schválenie Zákazky v rámci kontroly oprávneným orgánom je zároveň podmienkou nadobudnutia
účinnosti Zmluvy.
Článok. 2 . Predmet zmluvy
2.1.
Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu podľa súťažných podkladov a prílohy č.1 tejto zmluvy
zariadenie a kupujúci sa zaväzuje tovar od predávajúceho prevziať a zaplatiť za neho dohodnutú kúpnu cenu.
2.2.
Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu spolu s predmetom zmluvy doklady, ktoré sú potrebné na
prevzatie tovaru, nadobudnutie vlastníckeho práva k nemu, na uvedenie tovaru do prevádzky užívanie tovaru,
najmä – atesty, certifikáty, potvrdenie o zhode, návody na obsluhu a údržbu, podmienky prevádzkovania
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dodaných zariadení, prípadne iné dokumenty v zmysle platnej legislatívy SR a platných slovenských STN
a/alebo platných noriem EN .
Článok 3. Dodacie podmienky
3.1.
Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy do 90 kalendárnych dní od nadobudnutia
platnosti a účinnosti zmluvy.
3.2.
Predávajúci je povinný vykonať zaškolenie určeného počtu zamestnancov kupujúceho a to každého
zamestnanca na pracovnej pozícii súvisiacej s obsluhou a údržbou predmetu obstarávania.
3.4.
Predávajúci dodá predmet zmluvy na dohodnuté miesto plnenia: Poštová 68, 982 01 Tornaľa
3.5.
Predávajúci dodá predmet zmluvy vrátane príslušenstva.
Článok 4. Zmluvná cena
4.1.
Cena za dodaný tovar podľa tejto je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov. Cena za dodaný tovar je nasledovná:

CENA bez DPH:..............................EUR
DPH v .........%: ...............................EUR
CELKOM s DPH:............................EUR
Slovom ........................................................EUR.........centov.
4.2.
Uvedená cena je konečná, zahrňuje všetky náklady predávajúceho súvisiace s dodaním -clo, dopravu
tovaru na určené miesto, jeho inštaláciu (montáž), uvedenie do prevádzky, testovanie funkčnosti vykonanie
určených skúšok a prehliadok, zaistenie všetkých potrebných činností k zabezpečeniu bezpečnej prevádzky a
zaškolenie obsluhujúceho personálu pre zabezpečenie riadneho užívania.
Článok 5. Platobné podmienky a dohodnuté sankcie
5.1.
Platby budú vykonávané bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený v záhlaví tejto
zmluvy a za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu kupujúceho v prospech účtu
predávajúceho.
5.2.
Platobné podmienky budú presne špecifikované v jednotlivých Objednávkach vystavených k jednotlivým
zariadeniam predmetu zákazky. Predaj a kúpa tovaru bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky
sa bude uskutočňovať na základe jednotlivých objednávok, ktoré budú obsahovať presné vymedzenie predmetu
predaja a kúpy, presné vymedzenie doby dodania a presné vymedzenie platobných podmienok, pričom v
ostatných otázkach sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami tejto zmluvy.
5.3.
Faktúry budú obsahovať všetky náležitosti stanovené Systémom finančného riadenia ŠF, KF a ENRF na
programové obdobie 2014-2020.
5.4
Súčasťou faktúry musí byť i preberací protokol a dodací list (podpísané štatutárnymi zástupcami
zmluvných strán).
5.5.
V prípade, že faktúry nebudú obsahovať potrebné náležitosti uvedené podľa tohto článku zmluvy alebo
bude obsahovať nesprávne uvedené údaje, kupujúci je oprávnený vrátiť ju predávajúcemu na prepracovanie
alebo doplnenie.
5.7.
Predávajúci zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry, ktorá musí mať náležitosti daňového dokladu v
zmysle § 71 ods. 2 zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
5.8.
V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, kupujúci je oprávnený vrátiť
ju predávajúcemu na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti
začne plynúť doručením opravenej faktúry kupujúcemu.
5.9.
Lehota splatnosti faktúr sa zjednáva vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán na najviac 60 dní od
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dátumu doručenia faktúry do sídla kupujúceho uvedeného v záhlaví tejto zmluvy, ak sa obe zmluvné strany
nedohodnú inak, v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú uzatvorí kupujúci
s Riadiacim orgánom. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného
pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň. V prípade chybne vystavených
faktúr je predávajúci povinný nedostatky odstrániť do 3 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy kupujúceho
na odstránenie nedostatkov.
5.10. Právo fakturovať kúpnu cenu vzniká predávajúcemu po dodaní a prevzatí každej samostatnej dodávky.
V prípade, že v rámci preberacieho konania boli zistené vady tovaru, je predávajúci oprávnený vystaviť faktúru
až dňom odstránenia poslednej vady uvedenej v preberacom protokole.
5.11. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy v dohodnutom termíne môže kupujúci
účtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z celkovej ceny nedodaného predmetu zmluvy vrátane
DPH za každý deň omeškania až do termínu dodania predmetu zmluvy.
5.12. Nárok na zmluvnú pokutu nevzniká vtedy, ak predávajúci preukáže, že omeškanie je spôsobené výlučne
účinkom vyššej moci (vojna, štrajk, živelná pohroma a iné) alebo zavinením kupujúceho.
5.13. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje tiež konanie, resp. nekonanie a omeškanie
príslušného riadiaceho orgánu, sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom, orgánov kontroly a
auditu, Európskej komisie a iných orgánov riadenia a kontroly poskytovania financovania prostredníctvom
fondov EÚ, ktoré má za následok omeškanie platieb zo strany kupujúceho predávajúcemu.
Článok 6. Odovzdanie predmetu kúpy a prevod vlastníckeho práva
6.1.
O prevzatí kompletného zariadenia, ktoré musí zahŕňať všetky komponenty podľa prílohy č.1 tejto
zmluvy, spíšu zmluvné strany písomný protokol .
6.2.
Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza z predávajúceho
na kupujúceho momentom zaplatenia celkovej kúpnej ceny podľa článku 4 -tejto Zmluvy a prevzatím dodaných
častí zariadenia podľa predmetu zmluvy na dohodnutom mieste plnenia.
6.3.
V prípade zistenia nedodania objednaného zariadenia alebo jeho časti alebo dodania iných časti tovaru
ako boli kupujúcim objednané, predávajúci nemá nárok na odmenu za tovar alebo jeho časti. Ak predávajúci
dodá iné zariadenie ako komplet a kupujúci alebo príslušný riadiaci orgán, sprostredkovateľský orgán pod
riadiacim orgánom, orgány kontroly a auditu, Európskej komisie a iných orgánov riadenia a kontroly
poskytovania financovania prostredníctvom fondov EÚ zistí nesúlad s predmetom tejto zmluvy, predávajúci je
povinný vrátiť uhradené finančné prostriedky v rozsahu ceny sporného zariadenia alebo jeho príslušenstva.
Článok 7. Záruka, záručný a pozáručný servis
7.1.
Záručná doba predmetu kúpy je 24 mesiacov od uvedenia zariadenia do prevádzky.
7.2.
Predávajúci zabezpečí autorizovaný záručný servis pre dodávané zariadenie.
7.3.
Predávajúci je povinný nastúpiť na servis do 24 hod. od oznámenia kupujúceho o poruche a/alebo
poruchách na dodanom zariadení.
7.4.
Predávajúci je povinný dodať do 48 hodín od oznámenia kupujúceho o poruche a/alebo poruchách na
dodanom zariadení bežné náhradné diely.
7.5.
Pri výmene časti zariadenia je záručná doba vymeneného komponentu 24 mesiacov od termínu jeho
spustenia do prevádzky.
Článok 8. Právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy
8.1.
Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka,
ako aj ďalších platných právnych predpisov.
8.2.
V prípade, ak si ktorákoľvek zo zmluvných strán neplní povinnosti určené zmluvou, je druhá strana
oprávnená: a) odstúpiť od zmluvy, ak sú splnené podmienky na odstúpenie podľa príslušných platných
predpisov, b) žiadať zaplatenie zmluvnej pokuty, ak sú naplnené podmienky na vymáhanie sankcie dohodnutej
v tejto zmluve, c) žiadať náhradu preukázateľne vzniknutej škody, ak sú splnené podmienky na náhradu škody.
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Článok 9. Riešenie sporov
9.1.
Zmluvné strany súhlasia s tým, že prípadný spor, ktorý môže vzniknúť v súvislosti s plnením zmluvy, bude
v prvej etape riešený na úrovní štatutárnych zástupcov. Ak dohoda dosiahnutá nebude, zmluvné strany budú
postupovať zákonom stanoveným spôsobom a spor bude riešený cestou žaloby na súde príslušnom podľa sídla
Kupujúceho.
9.2.
Kupujúci sa zaväzuje udržiavať všetky informácie zistené pri plnení tejto zmluvy v tajnosti, nezverejňovať
ich vo vzťahu k tretím osobám.
9.3.
Vo vzťahoch touto zmluvou neurčených sa ostatné práva a povinnosti zmluvných strán riadia podľa §
409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Článok 10. Vyššia moc a nebezpečenstvo škody na tovare
10.1. Zmluvné strany sú zbavení zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností
podľa tejto zmluvy v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku vyššej moci. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu
moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia,
štrajk, živelné pohromy, povstanie a pod.
10.2. Tá zmluvná strana, ktorá sa odvolá na vyššiu moc, je povinná toto oznámiť druhej strane najneskôr do 5
dní od vzniku tejto skutočnosti a požiada o úpravu zmluvy vo vzťahu k času plnenia.
10.3. Na požiadanie zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vyššej moci je povinný predložiť
hodnoverný dôkaz.
10.4. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky
odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.
10.5. Ak okolnosti vyššej moci netrvajú dlhšie ako 3 mesiace, zmluvné strany sú povinní plniť svoje povinnosti
vyplývajúce z tejto zmluvy, pričom lehota plnenia sa predlžuje o dobu trvania vyššej moci.
10.6. Pre otázky nebezpečenstva na tovare platia príslušné ustanovenia §§ 455-457 Obchodného zákonníka.
Čl. 11. Záverečné ustanovenia
11.1. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch obsahovo zhodných rovnopisoch, po dvoch rovnopisoch pre každú
zo zmluvných strán.
11.2. Obe zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie
zmluvy druhej zmluvnej strane.
11.3. Kupujúci je povinný rešpektovať pokyny predávajúceho v oblasti prevádzkovania a údržby predmetu
zmluvy. Riziko škody na predmete zmluvy prechádza na kupujúceho v dobe, keď protokolárne prevezme
predmet zmluvy od predávajúceho. Zodpovednosť predávajúceho za chyby tovaru sa riadia § 436 a nasl.
Obchodného zákonníka.
11.4. Predávajúci sa zaväzuje najmä strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávkou tovaru a služieb,
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
uzavretej kupujúcim ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania
predmetných tovarov a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych
predpisov SR a EÚ, najmä zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v
znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a príslušnej Zmluvy o nenávratnom
finančnom príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok pre také zmluvy a poskytnúť týmto
orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti predávajúceho je podstatným
porušením Zmluvy , ktoré oprávňuje kupujúceho od zmluvy odstúpiť.
11.5. Kupujúci má právo bez akýchkoľvek sankcií, odstúpiť od zmluvy s predávajúcim, v prípade, kedy ešte
nedošlo k plneniu zmluvy, rovnaký postup platí aj v prípade neschválenia nenávratných finančných prostriedkov
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resp. z dôvodu porušenia tejto zmluvy resp. predpisov, ktoré sa na ňu vzťahujú, zo strany predávajúceho resp.
ak proces verejného obstarávania nebude schválený poskytovateľom finančného príspevku.
11.6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť až po schválení
procesu verejného obstarávania poskytovateľom finančného príspevku.
11.7. Práva a povinnosti, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto Zmluve, sa spravujú príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.
11.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si znenie tejto Zmluvy prečítali, rozumejú jej obsahu, a na znak súhlasu s
ustanoveniami tejto Zmluvy, zmluvné strany pripájajú vlastnoručné podpisy, ako vyjadrenie ich slobodnej a
vážnej vôle.
11.9. Prílohy zmluvy:
- príloha č.1: Opis dodávaného predmetu zákazky.

Za predávajúceho:

Za kupujúceho:

V ................. dňa ................

V Tornali dňa ...............

........................................
Štatutár

.......................................
Zsuzsanna Bihari – konateľka spoločnosti
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