
1 
 
 

ZÁVÄZNÉ   ZMLUVNÉ  PODMIENKY  REALIZÁCIE  PREDMETU  ZÁKAZKY 

 
Návrh - Kúpna zmluva  č. .................. 

uzavretá v zmysle ust. § 409 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. 
 - Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  

 

Čl. I 
Zmluvné strany 

 

1. Obchodné meno: BUKÓZA INVEST spol. s.r.o.  
Sídlo:      Hencovská 2073, 093 02 Hencovce  
Štatutárny orgán:  Ing. Erik Kadlec, konateľ  
IČO:                31 666 442   
IČ DPH:   SK2020527597  
Bankové spojenie:  IBAN  SK3009000000000560068054 
Telefón:                     +421 917 962 533 
E-mail:   erik.kadlec@bukoza.sk 

 (ďalej len ako „kupujúci“) 
 

 
2. Obchodné meno:  .................................  

 Sídlo :  ................................. 

 Štatutárny orgán:  ................................. 
 IČO:   ................................. 
 IČ DPH:  ................................. 

 DIČ:  ................................. 
 Bankové spojenie:   ................................. 
 Číslo účtu:  ................................. 

Telefón:                     +421 ....................... 
E-mail:   ................................. 

 (ďalej len ako „predávajúci“) 

 

 
Čl. II 

Právne predpisy 

Vzájomné vzťahy oboch zmluvných strán sa riadia ust. zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a 

vyhláškou č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v 
znení neskorších predpisov.  

 

 
Čl. III 

Východiskové podklady a údaje 

1. Predávajúci bol informovaný o tom, že realizácia predmetu zmluvy sa uskutočňuje spolufinancovaním zo zdrojov 

Európskych spoločenstiev a to poskytnutím nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) z: 
 
Operačný program: OP Kvalita životného prostredia 

 Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej 

infraštruktúry 
 Špecifický cieľ:  1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie 

a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov  

2. Predávajúci sa stal úspešným uchádzačom na základe predloženej ponuky v procese zadávania podlimitnej 
zákazky s názvom „Recyklácia zberového papiera za účelom výroby papiera – nákup technológie“, zverejnenej 
vo vestníku VO č. ................ zo dňa .................... pod ozn. .............................. 
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Čl. IV 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je dodanie tovaru v rámci projektu „Recyklácia zberového papiera za účelom výroby 

papiera“ podľa technickej špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 k tejto zmluve. Príloha č. 1 tvorí nedeliteľnú súčasť 
tejto zmluvy.  

2. Súčasťou predmetu zmluvy je doprava tovaru špecifikovaného v Prílohe č. 1 na miesto dodania, jeho montáž, 
inštalácia,  uvedenie do prevádzky, odskúšanie, zaškolenia zamestnancov kupujúceho s obsluhou predmetu zmluvy, 
odovzdanie návodu na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku, platných vyhlásení o zhode s technickými 

predpismi a certifikátov a záručného listu jednotlivých tovarov. O zaškolení obsluhy bude vykonaný zápis. Záväzok 
predávajúceho dodať predmet zmluvy sa považuje za splnený až riadnym splnením záväzkov podľa tohto ods. 
zmluvy. 

 
Čl. V 

Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy 

1. Predávajúci vyzve Kupujúceho na prevzatie predmetu zmluvy a vyhotoví zápis o odovzdaní a prevzatí predmetu 
zmluvy, ktorý obsahuje najmä, nie však výlučne: dátum odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy, záznam z prvej 
vonkajšej obhliadky predmetu zmluvy, súpis zjavných vád zistiteľných pri vonkajšej obhliadke a podpisy 

predávajúceho a kupujúceho alebo ich poverených zástupcov. Momentom uvedenia predmetu zmluvy predávajúcim 
do prevádzky v mieste jeho dodania podľa tejto zmluvy prechádza nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy. 

2. Kupujúci sa zaväzuje dodaný premet zmluvy prevziať a zaplatiť Predávajúcemu cenu podľa čl. VI. tejto zmluvy. 

3. Kupujúci môže odmietnuť prevzatie predmetu zmluvy alebo jeho časti, v prípade ak jeho technické a úžitkové 
parametre nezodpovedajú parametrom uvedeným v Prílohe č. 1  k tejto zmluve 

4. Vlastnícke právo predmetu zmluvy prechádza na kupujúceho momentom zaplatenia celej kúpnej ceny. 

 
 

Čl. VI 

Cena a platobné podmienky 

1. Cena predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. v 
znení neskorších predpisov a vyhl. č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov vo výške1:  

 
 cena bez DPH:  ......................... EUR 
 DPH .........%:  ......................... EUR  

 cena s DPH:    ......................... EUR 
 

2. Kupujúci uhradí cenu po odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, príslušných dokumentov - dodacieho listu, zápisu o 

odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, a to na základe čiastkových faktúr Predávajúceho. Zmluvné strany sa 
dohodli na splatnosti 302  dní  odo dňa doručenia faktúry.  

3. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci preddavky neposkytuje.  

4. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov. Kupujúci si vyhradzuje právo vrátiť faktúru, ktorá nebude obsahovať všetky 
potrebné náležitosti. Po obdŕžaní opravenej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry.  

5. Kupujúci požaduje, aby Predávajúci uvádzal do ním vystavenej faktúry Názov projektu, časť projektu a Kód ITMS pre 
tento projekt podľa Čl. III. bodu 1 tejto zmluvy. 

6. V prípade omeškania Predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy je Kupujúci oprávnený od Predávajúceho 

požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,02% z ceny predmetu zmluvy alebo jeho časti dodaného v omeškaní. Tým nie 

                                                                 
 
1 V prípade, že uchádzač má sídlo mimo územia Slovenskej republiky, vyčísli a uvedie v Čl. VI. ods. 1 Kúpnej zmluvy daň z pridanej hodnoty (DPH) vo 
výške v zmysle platných predpisov v Slovenskej republiky z uchádzačom určenej ceny bez DPH a za tým doplní nasledujúci text: „Predavajúci bude 
Kupujúcemu fakturovať za predmet zmluvy cenu bez DPH a  v súlade so zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a Kupujúci uhradí DPH 
v uvedenej výške. 
 
2Podľa súťažných podkladov 
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je dotknuté právo Kupujúceho na náhradu škody podľa ust. § 371 ods. 2 Obchodného zákonníka. Pokiaľ predmet 
zmluvy nebude dodaný ani v dodatočnej lehote určenej kupujúcim, kupujúci je oprávnený od tejto časti zmluvy 
odstúpiť ohľadne nedodaného predmetu zmluvy a má nárok na náhradu škody, ktorá mu nedodaním predmetu 

zmluvy vznikla; škodou sa v tomto prípade rozumie aj rozdiel medzi kúpnou cenu podľa bodu V.1 tejto zmluvy a 
kúpnou cenou, za ktorú kupujúci obstaral predmet zmluvy u iného dodávateľa z dôvodu omeškania predávajúceho. 

7. Ak je Kupujúci v omeškaní s úhradou faktúry, môže Predávajúci od Kupujúceho požadovať zmluvnú pokutu vo výške 

0,02%z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania  . Tým nie je dotknuté právo Predávajúceho na náhradu škody 
podľa ust. § 371 ods. 2 Obchodného zákonníka. Pokiaľ faktúra nebude uhradená ani v dodatočnej lehote určenej 
Predávajúcim, Predávajúci je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. 

8. Predávajúci sa zaväzuje najneskôr do piatich (5) pracovných dní po dni nadobudnutia účinnosti zmluvy uhradiť na 
bankový účet Kupujúceho finančné prostriedky vo výške 2% z celkovej sumy predmetu zmluvy v EUR s DPH ako 
výkonovú zábezpeku na plnenie predmetu zmluvy. Táto výkonová zábezpeka bude zabezpečovať nároky 

Kupujúceho voči Predávajúcemu v prípade, ak tento nebude plniť záväzky z tejto zmluvy riadne a včas.  

9. Výkonová zábezpeka môže byť na základe rozhodnutia Kupujúceho použitá na prípadnú náhradu zmluvných pokút, 
vzniknutej škody, úrokov z omeškania a iných preukázateľných sankcií a nárokov v prospech Kupujúceho, ktoré mu 

vzniknú pri porušení zmluvy zo strany Predávajúceho.  

10. Výkonová zábezpeka bude do 14 dní po konečnej akceptácii predmetu zmluvy(deň podpísania zápisu o odovzdaní a 
prevzatí predmetu zmluvy) podľa zmluvy vrátená Predávajúcemu v celej jej výške, resp. vo výške zníženej o sumu 

použitú Kupujúcim ako náhrada zmluvných pokút, vzniknutej škody, úrokov z omeškania a iných sankcií a nárokov v 
prospech Kupujúceho podľa tejto Zmluvy.  

11. Ak sa zníži pôvodná výška výkonovej zábezpeky v dôsledku jej použitia Kupujúcim podľa zmluvy, je predávajúci 

povinný ju doplniť do jej pôvodnej výšky do 14 dní, od kedy ho o znížení výkonovej zábezpeky Kupujúci písomne 
informoval. Ak Predávajúci nedoplní výkonovú zábezpeku v zmysle predchádzajúceho ustanovenia, Kupujúci má 
právo odstúpiť od zmluvy. 

 
 

Čl. VII 

Čas a miesto plnenia predmetu zmluvy 

1. Predávajúci sa zaväzuje Kupujúcemu dodať predmet zmluvy najneskôr do ..........3 kalendárnych dní odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

2. Miestom plnenia je:  areál spoločnosti BUKÓZA INVEST, spol. s r.o., Hencovce 
 

 

Čl. VIII 
Zodpovednosť za vady – záruky, reklamačné konanie 

1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu predmet zmluvy v množstve a akosti podľa podmienok tejto zmluvy a 

plne spôsobilé na užívanie na určený účel vyplývajúci z povahy predmetu zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje, že 
predmet zmluvy ku dňu dodania bude v jeho výlučnom vlastníctve a nebude zaťažený žiadnymi právami tretích 
osôb a že zároveň bude spĺňať všetky všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami stanovené 

požiadavky  na akosť, kvalitu, funkčnosť a prevádzkyschopnosť, ako aj všetky bezpečnostné, požiarne, hygienické a 
zdravotné normy. V prípade, že sa tak nestane, ma predmet zmluvy vady.  

2. Na celý predmet zmluvy Predávajúci poskytne záruku .......4 mesiacov. Záručná doba začína plynúť momentom 

uvedenia predmetu zmluvy predávajúcim do prevádzky v mieste jeho dodania podľa tejto zmluvy. 

3. Predávajúci zodpovedá za právne i faktické vady, ktoré má predmet zmluvy v okamihu prechodu nebezpečenstva 
škody na kupujúceho, a to aj vtedy, ak sa vada stane zjavnou až po tomto časev záručnej dobe. Predávajúci 

zodpovedá aj za vadu, ktorá vznikne až po prechode nebezpečenstva škody na technológiách na kupujúceho, ak je 
vada spôsobená porušením povinností predávajúceho. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Kupujúci nemôže 
užívať predmet zmluvy uvedený v Čl. IV tejto zmluvy pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Predávajúci.  

                                                                 
 
3 maximálne do 120  kalendárnych dní, viď súťažné podklady 
4 minimálne 24 mesiacov, ale ak výrobca zariadenia poskytuje záruku v kratšej lehote ako 24 mesiacov, verejný obstarávateľ  pripúšťa, aby uchádzač 
uviedol  v Čl. VIII. ods. 2  návrhu zmluvných podmienok záruku v rozsahu určenom výrobcom tovaru, ktoré je predmetom zmluvy, ale táto záruka 
nesmie byť kratšia ako 12 mesiacov. V takom prípade uchádzač v ods. 2 na konci prvej vety doplní nasledujúci text: „..., ktorá je rovnaká, ako záruka 
určená výrobcom tovaru.“ 
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4. Vady zjavné, ktoré boli zistené pri prevzatí predmetu bude Kupujúci reklamovať v lehote do 3 pracovných dní odo 
dňa jeho prevzatia.  

5. Ohlásenie vady za Kupujúceho oznámi Predávajúcemu zodpovedná osoba Kupujúceho na tel. číslo: .................a 

zároveň písomne na adresu Predávajúceho.  

6. Skryté vady má Kupujúci právo reklamovať bez zbytočného odkladu, najneskôr do konca záručnej lehoty.  

7. Odstránenie vady je možné vykonať odstránením vád predmetu zmluvy opravou, ak sú tieto vady opraviteľné alebo 

dodaním náhradného predmetu zmluvy alebo jeho časti porovnateľných parametrov. Predávajúci sa zväzuje 
odstraňovať prípadné vady v pracovných dňoch v čase od 7.30h do 16.00h na mieste ich inštalácie. 

8. Ak si kupujúci uplatní nárok na odstránenie vady predmetu zmluvy, predávajúci je povinný zabezpečiť, že servisný 

technik sa dostaví na opravu max. do 48 hodín od nahlásenia poruchy. Pod nástupom technika na opravu sa 
rozumie osobná návšteva technika na pracovisku oznámenom kupujúcim v areáli spoločnosti BUKÓZA INVEST spol. 
s r.o., pričom dni pracovného voľna a pracovného pokoja sa do uvedenej lehoty nezapočítavajú. Predávajúci je 

povinný zabezpečiť odstránenie vady v zmysle jeho plného sfunkčnenia na vlastné náklady, ak ide o vadu, na ktorú 
sa vzťahuje zodpovednosť za vady, s odbornou starostlivosťou, najneskôr do siedmich pracovných dní od nahlásenia 
vady. 

9. V prípade omeškania predávajúceho s odstránením vady oproti lehote uvedenej v ods. 8 tohto článku zmluvy, je 
predávajúci povinný zabezpečiť kupujúcemu náhradný predmet zmluvy použiteľný na rovnaký účel, ako vadný 
predmet zmluvy, v opačnom prípade má kupujúci právo na uplatnenie zmluvnej pokuty voči predávajúcemu vo 

výške 500,- EUR za každý deň omeškania predávajúceho s odstránením vady alebo poskytnutia náhradného 
premetu zmluvy. Tým nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody v plnej výške. Ak predávajúci neodstráni 
vadu alebo neposkytne náhradný predmet zmluvy ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu kupujúci určil, 

alebo ak vyhlási, že vadu neodstráni, alebo ak je vada neodstrániteľná, kupujúci je oprávnený od tejto časti zmluvy 
odstúpiť ohľadne predmetu zmluvy, ktorého sa dôvod odstúpenia týka. Predávajúci zodpovedá za škodu, ktorá 
vznikne kupujúcemu v dôsledku toho, že predmet zmluvy mal vady, ak ide o vadu, na ktorú sa vzťahuje 

zodpovednosť za vady. 

10. Predávajúci sa pri odstraňovaní porúch zaväzuje používať výhradne originálne náhradné diely výrobcu rovnakého 
typu, aké boli predmetom dodávky. 

11. Všetky náklady spojené s odstraňovaním porúch alebo vád tovarov počas záručnej doby (t. z. oprava, náhradné 
diely, náhradné zariadenia, doprava, servisné práce, atď.) znáša Predávajúci na vlastnú ťarchu, okrem nákladov na 
spotrebný materiál 

12. Ak je dodaním predmetu zmluvy alebo jeho časti s vadami porušená táto zmluva nepodstatným spôsobom, môže 
Kupujúci požadovať zľavu z ceny.  

13. V prípade opakovaného výskytu tej istej vady alebo výskytu neopraviteľnej vady  predmetu zmluvy resp. jeho časti 

má Kupujúci právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie zaplatenej ceny. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné.  

14. Predávajúci nezodpovedá za vady predmetu zmluvy resp. jeho časti, ktoré boli spôsobené nesprávnym a 
neodborným používaním predmetu zmluvy.  

15. Zmluvné strany sa dohodli na maximálnej cene za Servisný výjazd Predávajúceho vo výške 30 Eur s DPH za jeden 
výjazd. V cene výjazdu nie je zahrnutý prípadný materiál, potrebný k servisu. 

 

 

Čl. IX 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany sú povinné riadiť sa podmienkami využitia subdodávateľov uvedenými v Prílohe č.3. V prípade 
neuvedenia subdodávateľov v Prílohe č.2 musí celý predmet zmluvy podľa článku IV. tejto zmluvy dodať 
predávajúci.  

2. Zmluva bola vyhotovená v štyroch exemplároch, pričom Predávajúci obdrží jeden exemplár a Kupujúci tri 
exempláre, ktoré majú platnosť originálu.  

3. Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly (auditu) overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom kedykoľvek 

v období do uplynutia platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre 
Kupujúceho, ktorá končí schválením poslednej následnej monitorovacej správy, a to oprávnenými osobami, 
a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami sú najmä:  
• poskytovateľ NFP a ním poverené osoby, 
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• útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, 
• NKÚ SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, 
• orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
• splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi 

uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ 

4. Obe zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si túto zmluvu, napísanú podľa ich slobodnej vôle prečítali, s jej obsahom 
súhlasia a na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.  

5. Zmeny, resp. doplnenia tejto zmluvy môžu byť vykonané formou písomných dodatkov k tejto zmluve, po ich 
odsúhlasení oboma zmluvnými stranami a po predbežnom odsúhlasení poskytovateľom nenávratného finančného 
príspevku. Tieto dodatky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy.  

6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť až po podpísaní 

zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s poskytovateľom nenávratného finančného príspevku 

(ďalej aj ako „NFP“) a zároveň po schválení dokumentácie zákazky v rámci kontroly verejného obstarávania 

poskytovateľom NFP a zároveň v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle kupujúceho. V prípade 

neschválenia NFP, resp. postupu verejného obstarávania  je Kupujúci oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť. 

7. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy sú: 
- Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky 
- Príloha č. 2 - Podmienky  využitia subdodávateľov 

 
 

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

 
Za predávajúceho:                                      Za Kupujúceho: 
 

 
 
 

 
______________________________                    ________________________________  
      meno, priezvisko, titul, funkcia           Ing. Erik Kadlec 

podpis oprávnenej osoby(osôb) a pečiatka                                       konateľ 
 

 

 

 

 


