
KÚPNA ZMLUVA č. 2012/028/035
uzavretá v zmysle $ 409 a naši. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

uzatvorená medzi:

Kupujúci:
Obchodné meno: Školský poľnohospodársky podnik n. o. Zemplínska Teplica
Šidlo: Hlavna339, Zemplínska Teplica, 076 64
Zastúpený: Ing. Ivan Seňko - riaditeľ
ICO: 31256481
DIČ:2021710592
IČDPH: SK2021710592
Bankové spojenie:VÚB a. s.,
Číslo účtu: 1688384755/0200
Telefón:+421 566796231
Fax: +421 56 6796283
E - mail: sppno@slovanet.sk
www.sppno.sk.

a

Predávajúci:
Obchodné meno: AGROTRADE GROUP, spol. s r.o.
Adresa: Šafárikova 124, 048 01 Rožňava
Zastúpený : Ing. Róbertom Némethom, konateľom spoločnosti
Právna forma: Sro
Zapísaný v OR Košice, oddiel Sro, vložka 2807N
Bankové spojenie: Tatrabanka Košice
Číslo účtu: 2626720164/1100
IČO: 31668861
DIČ:202047462
IČ DPH: SK 7020000020
Tel.: 058/7880800-5, fax: 058Í7880806
e-mail: agrotradegroup@agrotradegroup. sk

Preambula
Táto kúpna zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona 25/2006 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnenia niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom
obstarávaní"). Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania -
podlimitná zákazka - verejná súťaž.

ČI. I
Predmet zmluvy

1.1. Predmetom zmluvy je dodanie rozhadzovania maštaľného hnoja v počte 2 kusov. Predmet
zmluvy je podrobne špecifikovaný v Prílohe č. l, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
Predávajúci pri odovzdaní predmetu zmluvy predloží aj doklad o schválení na prevádzku na
pozemných komunikáciách.
l .2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet kúpy v rozsahu uvedenom v ČI. I. bod l .1
zmluvy a kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prevziať a zaplatiť kúpnu cenu podľa ČI. II. tejto
zmluvy.

ČI. II
Kúpna cena



2.1. Kúpna cena za predmet kúpy podľa ČI. I. je stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov ako cena maximálna.

2.2. Cena je vrátane DPH, cla, správnych a iných poplatkov.

2.3. Kúpna cena za dodanie predmetu kúpy podľa ČI. I. bod 1.1 zmluvy:
2.3.1. cena bez DPH 81.000,-EUR
2.3.2. DPH 16.200,-EUR
2.3.3. cena spolu s DPH 97.200,-EUR

2.4. Bližšia špecifikácia ceny, spracovaná podľa špecifikácie uvedenej v časti C.) bod 8. súťažných
podkladov, ktorá bola predmetom cenovej ponuky, tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 2 tejto Zmluvy.

ČI. III
v

Čas plnenia a miesto dodania
3.1. Čas plnenia tejto zmluvy je stanovený na dobu do 42 dni odo dňa účinnosti tejto zmluyy.

3.2. Zmluvný termín uvedený v ČI. III, bod 3.1 zmluvy je termín najneskoršie prípustný
a nepkrekročiteľný s výnimkou zásahov spôsobených vis maior.

3. 3 Predávajúci dodá predmet kúpy do objektu Školský poľnohospodársky podnik n.o. Zemplínska
Teplica, Hlavná 339, Zemplínska Teplica.

3.4 Každú dodávku osobitne predávajúci oznámi kupujúcemu písomne minimálne 7 kalendárnych dní
pred realizáciou dodávky.

ČI. IV
Platobné a fakturačné podmienky

4.1. Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny podľa ČI. II zmluvy na základe riadneho
plnenia predmetu zmluvy podľa ČI. I tejto zmluvy.

4.2. Predávajúci nemá nárok na uhradenie preddavku.

4.3. Kupujúci uhradí dojednanú kúpnu cenu predávajúcemu po prevzatí predmetu kúpy na základe
faktúry vystavenej predávajúcim. Prílohou faktúry bude dodací list.

4.4. Fakturácia bude vykonaná po dodaní a prevzatí predmetu zmluvy podľa či. VII.

4.5. Faktúra je splatná do 60 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.

4.6. Kupujúci si vyhradzuje právo vrátiť faktúru v lehote splatnosti, ak táto nemá náležitosti daňového
dokladu. Dôvod vrátenia je kupujúci povinný vyznačiť na faktúre. Od okamihu doručenia faktúry,
ktorá spĺňa náležitosti daňového dokladu, začína plynúť nová 60 dňová lehota splatnosti.

ČI. V.
Zabezpečenie záväzkov

5.1. Neuhradením faktúry v stanovenej lehote podľa ČI. IV. vzniká kupujúcemu povinnosť zaplatiť
úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.
5.2. V prípade nesplnenia zmluvne dohodnutého termínu dodania predmetu kúpy podľa bodu 3.1 či.
III. je predávajúci povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10 % kúpnej ceny
Predmetu kúpy určenej v článku II. a to v lehote 30 dní odo dňa uplynutia lehoty na dodanie
predmetu kúpy podľa bodu 3.1 či. III. Následne má Kupujúci právo odstúpiť od tejto Zmluvy



ČI. VI.
Práva a povinnosti zmluvných strán

6.1. Zmluvné strany sa podpisom tejto zmluvy dohodli na:
a) dodaní Predmetu kúpy do 42 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy kupujúcemu podľa či. III. tejto
Zmluvy;
b) mieste dodania Predmetu kúpy, ktorým bude sídlo Kupujúceho;
c) spísaní Preberacieho protokolu o dodávke; preberací protokol musí obsahovať informácie
o splnení dodávky v rozsahu určenom v článku I. a dátum úplného dodania Predmetu kúpy;
d) dohode, že nebezpečenstvo škody na Predmete kúpy na Kupujúceho odovzdaním
Predmetu kúpy v mieste dodania;
6.2 Predávajúci sa podpisom tejto Zmluvy zaväzuje :
a) dodať Predmet kúpy Kupujúcemu s odbornou starostlivosťou, v stave podľa kúpnej
zmluvy a objednávky;
b) riadne oboznámiť Kupujúceho s obsluhou Predmetu kúpy, poskytnúť kupujúcemu
informácie súvisiace s použitím a údržbou Predmetu kúpy, písomné návody na obsluhu a
inštrukcie, pokyny, technické normy slúžiace alebo patriace Predmetu kúpy;
c) zaplatiť Kupujúcemu zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,5 % z kúpnej ceny za každý aj
začatý deň omeškania s dodaním Predmetu kúpy;
d) oboznámiť Kupujúceho s príslušnými bezpečnostnými predpismi a prevádzkovými predpismi
vzťahujúcimi sa na Predmet kúpy
e) prevziať zodpovednosť za vady Predmetu kúpy, ktoré bude mať v čase dodania vady
vzniknuté v záručnej dobe;
f) poskytnúť záruku k Predmetu kúpy Predávajúcemu v dĺžke trvania 12 mesiacov odo dňa
dodania Predmetu kúpy;
g) poskytovať servisné služby počas prevádzky Predmetu kúpy pri vykonávaní údržby a/alebo
servisu Predmetu kúpy v záručnej dobe aj mimo poskytnutej záruky :

sídlo a kontaktné údaje servisu : Šafárikova 124,048 01 Rožňava, tel: 058/7880827,
0905497406
časová dostupnosť servisu od nahlásenia servisnej udalosti: nástup na servis do max.
24 hodín;
cena servisných prác za l hodinu bez DPH : 20,- EUR;

6.3 Kupujúci sa podpisom tejto Zmluvy zaväzuje
a) prevziať od Predávajúceho Predmet kúpy dodaný v súlade s touto Zmluvou;
b) poskytnúť Predávajúcemu nevyhnutnú súčinnosť pri dodaní Predmetu kúpy;
c) zaplatiť Predávajúcemu zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,05 % z kúpnej ceny za
každý aj začatý deň omeškania s platbou za Predmet kúpy.

ČI. VII
Prevod práv

7.1. Okamihom dodania predmetu kúpy podľa či.I. tejto zmluvy je podpísanie a prevzatie predmetu
kúpy kupujúcim.
7.2. Okamihom dodania prechádza z predávajúceho na kupujúceho vlastnícke právo k predmetu kúpy
a nebezpečenstvo škody na predmete kúpy.

ČI. VIII
Zodpovednosť za vady

8. l. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet kúpy podľa či. I tejto zmluvy má v čase prevzatia
zmluvne dohodnuté vlastnosti, a že nemá vady, ktoré by znižovali jeho hodnotu alebo schopnosť
jeho využitia.
8.2. Za vady, ktoré vznikli, resp. vyšli najavo v záručnej dobe, nezodpovedá predávajúci iba vtedy, ak
boli spôsobené používaním predmetu kúpy v rozpore s návodom na obsluhu dodaným výrobcom,
resp. nevhodnými prevádzkovými podmienkami, ktoré nezapríčinil predávajúci.



8.3. Ak predávajúci poruší ustanovenia tejto zmluvy, kupujúcemu vzniká nárok na náhradu škody,
ktorá mu v dôsledku takéhoto konania vznikla v zmysle § 373 a naši. Obchodného zákonníka.
8.4. Predávajúci na vlastné náklady odstráni vady zistené v záručnej dobe.
8.5. Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neodstrániteľná, zaväzuje sa predávajúci dodať
náhradný predmet plnenia zodpovedajúcej kvality, na základe zápisu vyhotoveného a podpísaného
zmluvnými stranami.

ČI. IX.
Zánik zmluvy

9.1 . Ak zmluvná strana poruší povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, druhá zmluvná strana môže od
zmluvy odstúpiť.
9 .2 . Zmluvné strany sa dohodli, že zásahy úradných miest a zásahy vis maior, ktorých dôsledkom je
nemožnosť plnenia niektorou zo zmluvných strán, sú dôvodom pre okamžité odstúpenie od
zmluvy.

ČI. X.
Záverečné ustanovenia

10.1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka
a Občianskeho zákonníka.
10.2. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy alebo jej dodatky musia mať písomnú formu a musia byť
podpísané zmluvnými stranami.
10.3. Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, v plnom
rozsahu s ním súhlasia a prehlasujú, že pri podpise tejto zmluvy konali slobodne a že nebola
podpísaná v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok.
10.4. Zmluva je vyhotovená v 4 prevedeniach, pričom každá zo zmluvných strán dostane po 2
rovnopisy.
10.5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda deň
nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle kupujúceho. Túto skutočnosť oznámi
kupujúci predávajúcemu na jeho e-mailovú adresu uvedenú v článku I.

Kupujúci: Predávajúci:

V Zemplínskej Teplici, dňa < h '' V Rožňave, dňa

Ing. Ivan Seňko
riaditeľ podniku

Ing. Róbert Németh
konateľ spoločnosti


