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Kúpna zmluva č. ............ 

uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 

medzi 

 

Predávajúci:  
 

názov:     

so sídlom:    

štatutárny orgán:   

Spoločnosť je zapísaná:  

 

Bankové spojenie:   

Č. účtu:    

IČO:     

IČ DPH:    

Tel:      mobil:  

E-mail:    

 

(ďalej len Predávajúci) 

 

a 

Kupujúci:   

 

názov:    BIOPEL, a. s., 

so sídlom:    023 34 Kysucký Lieskovec 743 

zastúpený:  Ing. Janka Kasanická, predsedníčka predstavenstva 

Zapísaný:   v Obchodnom registri SR, oddiel: Sa, vložka č. 10782/L 

Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s. 

Č. účtu:   SK8711000000002946458425 

IČO:    46 823 492 

IČ DPH:  SK2023596542 

Tel:    041 – 451 00 22 

E-mail:   kasanicka@biopel.sk  

 

(ďalej len Kupujúci) 

I. Predmet zmluvy 

 

1. Predávajúci sa zaväzuje na základe svojej ponuky zo dňa ______ dodať a predať a kupujúci sa zaväzuje 

prevziať a zaplatiť kúpnu cenu za nasledovné hnuteľné veci (ďalej len „Tovar“) :  

„Elektromobil pre Biomasové logistické centrum“ 

 

2. Súčasťou predmetu zmluvy je zaškolenie obsluhy v sídle uchádzača na tovar uvedený v čl. I. bod 1.  

 

3. Táto zmluva sa uzatvára v rámci projektu Biomasové logistické centrum, financovaného 

z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 
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II. Čas plnenia a odovzdanie tovaru 

 

1. Dodanie tovaru bude najneskôr do 30.4.2017. 

 

2. Tovar sa považuje za riadne dodaný uvedením do činnosti v prítomnosti oboch zmluvných strán a 

podpisom písomného protokolu o prevzatí a odovzdaní tovaru. Protokol o odovzdaní a prevzatí 

predmetu zmluvy obsahuje najmä aktuálne a presné označenie zmluvných strán, dátum odovzdania 

a prevzatia tovaru, špecifikáciu odovzdávaného tovaru (napr. továrenskú značku, model, VIN číslo, 

farbu) a podpisy oboch zmluvných strán. 

 

3. Predávajúci je povinný odovzdať tovar podľa prílohy č. 1 - špecifikácie uvedenej v súťažných 

podkladoch, príloha je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

4. Súčasťou výbavy tovaru (vozidla) bude najmä: 

a) povinná výbava, 

b) platné osvedčenie o evidencii preukazujúce schválenie vozidla na premávku na pozemných 

komunikáciách v slovenskom jazyku vydané podľa § 23 zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach 

prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov.  

c) návod na obsluhu a údržbu vozidla, vrátane dodávanej výbavy a príslušenstva, v slovenskom 

jazyku, 

d) servisnú knižku v slovenskom jazyku. 

 

5. Predávajúci je povinný dodať tovar do sídla spoločnosti BIOPEL, a. s. v Kysuckom Lieskovci. 

 

6. K prevodu vlastníckeho práva a k prechodu nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho 

dochádza až riadnym odovzdaním tovaru kupujúcemu. 

 

 

III. Cena a fakturačné podmienky 

 

1. Cena za tovar je stanovená v zmysle súťažných podkladov a zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR 

č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

 

2. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť po podpísaní preberacieho protokolu predávajúcemu cenu:  

 

  
Položka 

Cena bez 

DPH  
DPH 

Cena s DPH 

spolu 

1 Elektromobil s požadovanou výbavou     

  

  

3. Kúpna cena je dohodnutá ako konečná. V cene sú započítané všetky náklady dodávateľa podľa tejto 

zmluvy. Cenou sa rozumie cena vrátane daní a ciel, komplexného zabezpečenia služieb spojených 

s dodaním tovaru, vrátane dopravy do miesta plnenia (náklady na dopravu, poistenie a ostatné 

náklady spojené s dodaním tovaru) a vrátane vykonania predpredajného a záručného servisu tovaru. 

4. Cenu za predmet tejto zmluvy uhradí kupujúci na základe preberacieho protokolu za tovar. 

Splatnosť faktúry je do 30 kalendárnych dní od jej doručenia kupujúcemu, ktorú objednávateľ 

uhradí po odsúhlasení správcom programu v lehote jej splatnosti. 

 

5. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi, inak je kupujúci 

oprávnený faktúru vrátiť. Lehota splatnosti začne v takom prípade plynúť od doručenia novej, 

správne vystavenej faktúry kupujúcemu. 

 



 

 

 

6. Faktúra bude obsahovať najmä tieto údaje: 

a) označenie diela, 

b) odvolávku na projekt a program: „v rámci implementácie projektu Biomasové logistické centrum č. 

GII01004 z programu Zelené inovácie v priemysle“ 

c) číslo faktúry, číslo zmluvy 

d) ustanovenie zmluvy, ktoré oprávňuje fakturovať, 

e) deň zdaniteľného plnenia, 

f) deň vystavenia faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, 

g) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, 

h) fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastka DPH v percentách a v € a celková fakturovaná 

suma, 

i) meno osoby, ktorá faktúru vystavila, 

j) pečiatka a podpis oprávnenej osoby. 

 

 

IV. Sankcie 

 

1. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru a jeho riadnym odovzdaním kupujúcemu, je 

predávajúci povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej čiastkovej 

ceny nedodaného tovaru (vozidla) za každý začatý deň omeškania. 

 

2. Predávajúci sa zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným subjektom, vrátane Úradu vlády Slovenskej 

republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky, Úradu pre finančný mechanizmus, 

Ministerstva zahraničných  vecí  Nórskeho  kráľovstva,  Výboru  pre  finančný  mechanizmus,  

Úradu  generálneho audítora  Nórskeho  kráľovstva  a   ďalším  kontrolným  orgánom  a orgánom  

oprávneným  na  výkon kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov SR, ako aj všetkým 

subjektom povereným týmito inštitúciami vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s plnením tejto 

zmluvy, a to po celú dobu povinnej archivácie týchto dokumentov, určenou v súlade s platnými 

právnymi predpismi SR. 

 

3. Ak nebudú dodržané podmienky úplného prístupu k účtovníctvu dodávateľa alebo sa preukáže, že pri 

získaní zákazky sa dodávateľ dopustil konania, ktoré je označené ako kolúzne správanie, alebo iným 

nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a to najmä v prípade ak bude 

prijímateľ povinný vrátiť poskytnutý projektový grant, dodávateľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú 

pokutu vo výške 100 % z celkovej ceny zákazky. 

4. Predávajúci je oprávnený zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, pričom subdodávateľ, 

ktorého sa návrh na zmenu týka, musí spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom 

obstarávaní. Predávajúci je povinný kupujúcemu najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom 

subdodávateľ začne plniť predmet Zmluvy, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, 

ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má dodávateľ v úmysle zadať 

subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa a čestné vyhlásenie 

predávajúceho, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom 

obstarávaní. V prípade, ak predávajúci nesplní voči kupujúcemu svoju oznamovaciu povinnosť, 

kupujúci je oprávnený požadovať od predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 5 % z celkovej ceny 

zákazky. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VI. Záruka 

 

1. Ak nie je uvedené inak, preberá predávajúci záruku za akosť tovaru v zmysle príslušných zákonných 

ustanovení. Predávajúci poskytuje záruku na tovar po dobu min. 3 rokov alebo 100 000 km na bežné 

súčasti automobilu. (Upraví sa v závislosti od poskytnutej záruky predávajúceho v ponuke). 

 

2. Ak sa počas záruky vyskytnú na tovare vady, nedostatky alebo chyby, za ktoré kupujúci 

nezodpovedá, zaväzuje sa predávajúci tieto nedostatky odstrániť do 30 dní od ich nahlásenia na 

svoje náklady. 

 

 

VII. Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

nasledujúci deň po zverejnení podľa zák. č. 546/2010 Z.z.  

 

2. Kupujúci sa zaväzuje zverejniť zmluvu najneskôr do 7 dní odo dňa jej podpisu oboma zmluvnými 

stranami na web stránke objednávateľa www.biopel.sk. 

 

3. Zmluva ako aj jej prípadné dodatky, bude zverejnená na webom sídle správcu programu 

eeagrants.sk a norwaygrants.sk. 

 

4. Každá zo zmluvných strán bude oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy, len ak druhá zmluvná strana 

nesplní svoju povinnosť vyplývajúcu pre ňu z tejto zmluvy (podstatne poruší zmluvu podľa § 344 

Obchodného zákonníka) ani v lehote 30 dní odo dňa, v ktorom po márnom uplynutí lehoty na 

dohodnuté plnenie bola druhou zmluvnou stranou k tomu písomne vyzvaná. 

 

5. Pre odstúpenie od tejto zmluvy a práva a povinnosti zmluvných strán s tým súvisiace sa použijú 

ustanovenia § 344 až § 351 Obchodného zákonníka. 

6. Každá zmena alebo doplnok zmluvy sa musia vykonať písomnou formou a musia byť schválené 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán formou písomného dodatku ku zmluve. 

 

7. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy sa stane neplatným, zostáva platnosť ostatných 

ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, zmluvné strany sa písomne dohodnú na riešení, 

ktoré zachová kontext a účel daného ustanovenia. 

 

8. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

 

9. Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch. Každá strana dostane po 2 exemplároch. 

 

 

V Kysuckom Lieskovci, dňa     V   , dňa 

 

        

Kupujúci:       Predávajúci: 

 

 

 

 

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

Ing. Janka Kasanická  

Predsedníčka predstavenstva   


