
Príloha č. 2 

OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 

1. Návrh zmluvy musí byť totožný s predloženou ponukou uchádzača. 

 

2. Uchádzač v návrhu  zmluvy doplní zmluvnú cenu. Zmluvná cena bude totožná 

s predloženou ponukou. 

 

3. Návrh zmluvy: 

 

 

Kúpna zmluva 
 

uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými stranami: 
 

 

Kupujúci:  

 

Domov sociálnych služieb Čeláre - Kírť 

Čeláre - Kírť 189, 991 22 Bušince 

 

Zastúpený: PaedDr. Anastázia Kertészová Boriková - riaditeľka 

IČO: 00647560 

DIČ: 2021314141 

Tel.: 047 4308 333,  047 4308302 

Fax: 047 4308 301, 047 4308 388            

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu: 7000398305/8180 

Kontaktná osoba: Tibor Fehér, Ing. 

e-mail:     prevadzka@dsscelarekirt.sk 

Tel.: 047/ 4308 313,  047/ 4308 333 

 

(ďalej len „kupujúci“) 
 

 

Predávajúci: 

 

Zastúpená:  

IČO: 

IČ DPH                  

Bankové spojenie:  

Číslo účtu:  

Telefón: 

Fax:  

Kontaktná osoba:  

e-mail:      

Tel.: 

 



(ďalej len „predávajúci“) 
 

Preambula 

 

     Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – - 

podlimitná zákazka - jednoduchá zákazka § 100 - § 102 podľa zákona č. 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov medzi týmito zmluvnými stranami, ktorej víťazom sa stal predávajúci. 
 

Čl. I 

Predmet plnenia 
 

1.1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je dodávka hnedého uhlia – kocky, v celkovom 

množstve 140,00 ton, v celkovej hodnote ................................... EUR bez DPH. 

 

1.2. Predávajúci sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto kúpnej zmluve dodá 

tovar vrátane služieb spojených s dodávkou a dopravy na miesto určenia, ktoré určí 

kupujúci v tejto zmluve, alebo v objednávke. Dodávky budú uskutočňované 

jednotlivo, na základe jednotlivých objednávok vystavených Kupujúcim. 

 

1.3. Kvalitatívne parametre hnedého uhlia – kocky sa majú pohybovať v uvádzaných 

parametroch: 

 

Zrnitosť   40 – 120 mm   

Obsah vody   do 38,5   %  

Popol    do 11,0   %  

Merná sírnatosť  do   1,1   % 

Výhrevnosť   nad 15,0  MJ/kg  

 

1.4. Kupujúci (Domov sociálnych služieb Čeláre - Kírť) si vyhradzuje právo na odber 

menšieho množstva hnedého uhlia v prípade miernejšej jesene a začiatku zimy.   

 

1.5. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet kúpy v rozsahu uvedenom  

v Čl. I. bod 1.1. zmluvy a kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prevziať a zaplatiť 

kúpnu cenu podľa Čl. II. tejto zmluvy. 
 

Čl. II 

Kúpna cena 
 

2.1. Kúpna cena za predmet kúpy podľa Čl.I. je stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z.z. 

o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa 

vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a § 18 

zákona č. 609/2007 Z.z. o spotrebnej daní z elektriny, uhlia a zemného plynu 

a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z.z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja 

v znení neskorších predpisov. 

 

2.2. Cena je vrátane DPH, spotrebnej dane, dopravy na miesto určenia (DSS Čeláre - Kírť 

189), správnych a iných poplatkov. 

 



2.3. Zmluvné strany sa dohodli na jednotkových cenách za dodávku tovaru bez DPH podľa 

prílohy č.1,  ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. DPH bude účtovaná v zmysle 

platných právnych predpisov. 

 

2.4. V prípade zmien DPH, predávajúci má právo tieto zmeny premietnuť do predajných 

cien. 

 

2.5. Kúpnu zmluvu možno dopĺňať len formou dodatku ku kúpnej zmluve podpísaným 

obidvoma zmluvnými stranami. Dodatok sa po podpísaní následne stane 

neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

 

2.6. Dohodnutá kúpna cena je stanovená v čase podpisu tejto zmluvy. 

 

 

Čl. III 

Čas plnenia a miesto dodania 

 

3.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v požadovanom množstve v termíne do 48 hodín 

odo dňa doručenia objednávky zo strany Kupujúceho, na miesto určenia.  

 

3.2. Predávajúci oznámi najneskôr deň vopred kupujúcemu presný deň a predpokladaný 

čas dodávky tovaru. Dodávka tovaru sa bude realizovať v pracovných dňoch 

najneskôr do 14.00 h. 

 

3.3. Predávajúci musí bez meškania oznámiť Kupujúcemu vznik akejkoľvek udalosti, 

ktorá bráni alebo sťažuje dodanie objednaného tovaru a má za následok predĺženie 

dohodnutej lehoty dodania. 

 

3.4. Kupujúci prevezme predmet kúpy osobne na mieste určenom (Domov sociálnych 

služieb Čeláre - Kirť 189) po predchádzajúcej výzve predávajúceho. 

 

3.5. Predmet kúpy prevezmú splnomocnení zamestnanci kupujúceho. 

 

3.6. Komplexným splnením dodávky sa rozumie prevzatie predmetu zmluvy kupujúcim 

s vyznačeným dňom podpisu na origináli a dvoch kópiách dodacieho listu obidvoma 

zmluvnými stranami prostredníctvom zodpovednej osoby. Súčasťou dodacieho listu 

budú vážne lístky  týkajúce sa predmetnej dodávky. 

 

3.7. Kupujúci je oprávnený prostredníctvom tretej osoby zabezpečiť kontrolné preváženie 

predmetu dodania a porovnať ho s vážnym lístkom predávajúceho – vykonať kontrolu 

hmotnosti dodaného tovaru.  Zistenie hmotnosti bude vykonané na zariadení určenom 

kupujúcim  do vzdialenosti 20 km od sídla kupujúceho – miesta dodania tovaru, 

spôsobom zistenia hmotnosti naloženého vozidla tovarom a následne po zložení 

tovaru, zistením hmotnosti prázdneho vozidla. Rozdielom týchto údajov sa vypočíta 

hmotnosť nákladu (tovaru) .  V prípade zistených rozdielov oproti údajom uvedených 

na dodacom liste bude o tejto skutočnosti spísaný protokol. Pre tento prípad je 

oprávnený protokol za predávajúceho podpisovať vodič vozidla, ktorým bol tovar 

dovezený. Náklady spojené s prevažovaním dodávky tovaru  (spotreba PHM, poplatok 

za kontrolné zisťovanie hmotnosti) znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok 

kontroly. Predávajúci zároveň akceptuje časové straty vzniknuté vykonávaním tejto 



činnosti bez nároku na náhradu vzniknutých nákladov. Kontrolné zisťovanie 

hmotnosti bude vykonávané námatkovo. V prípade odmietnutia uvedenej kontroly, 

kupujúci toto považuje za nedodanie tovaru v deklarovanej hmotnosti. V prípade ak 

vodič vozidla, ktorý doviezol tovar, odmietne podpísať protokol a neuvedie dôvod 

takéhoto odmietnutia podpisu,   resp. ak neuvedie dôvod a ani ho nepodpíše                  

za prítomnosti svedkov, kupujúci považuje protokol za právoplatný. 
 

3.8. Kupujúci si vyhradzuje právo kontrolovať dodržiavanie kvalitatívnych parametrov 

tovaru. Kontrola bude vykonávaná náhodne vizuálnou obhliadkou zloženého paliva 

spojenou s odberom vzorky na základe ktorej bude vykonaná analýza kvalitatívnych 

parametrov tovaru (paliva) v laboratóriu. Náklady spojené s touto činnosťou znáša 

v plnom rozsahu predávajúci bez ohľadu na výsledok kontrol. 
 

3.9. Kupujúci je oprávnený reklamovať službu okamžite po zistení jej nekvality a dodávku 

môže odmietnuť v prípade nedodržania kvalitatívnych parametrov tovaru.  

  

3.10. Nedodržanie záväzku splniť predmet zmluvy predávajúcim v rozsahu a v kvalite 

stanovenej kupujúcim a spôsobom podľa tejto zmluvy, považujú zmluvné strany za 

podstatné porušenie zmluvy v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka, čo bude 

mať za následok okamžité ukončenie platnosti zmluvy. 
 

 

 

Čl. IV 

Platobné  a fakturačné podmienky 
 

4.1. Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny podľa Čl. II zmluvy                  

na základe riadneho plnenia predmetu zmluvy podľa Čl. 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 

podpísaný zodpovednými osobami oboch zmluvných strán a vážne lístky dodaného 

množstva predmetu kúpy  po jednotlivých navážkach (vozidlách) za fakturačné 

obdobie (podľa dodacieho listu) . 

 

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

 

4.5. Faktúra je splatná 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. 

 

4.6. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry nad dohodnutú dobu splatnosti, 

dohodli zmluvné strany úroky z omeškania vo výške 0,05% fakturovanej sumy za 

každý deň omeškania. 
 

Čl. V 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

5.1. Predávajúci je povinný: 

- odovzdať predmet kúpy  v plnom rozsahu v dohodnutom termíne 

v bezchybnom stave 



-    pri odovzdaní predmetu kúpy je potrebné odovzdať dodací list, vrátane 

vážnych lístkov splnomocnenému zamestnancovi kupujúceho v mieste 

dodania predmetu kúpy podľa Čl. III bod 3.6. ešte pred zložením tovaru. 

 

5.2. V prípade, že predávajúci nedodrží dobu plnenia, ktorá je dojednaná v tejto zmluve, 

uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty neplnenia svojej 

povinnosti za každý deň omeškania. 

 

5.3. Kupujúci je povinný na výzvu predávajúceho prevziať predmet kúpy v dohodnutom 

termíne v sídle kupujúceho podľa Čl. III bodu 3.4., okrem prípadu podľa Čl. III bodu 

3.9.. 
 

 

Čl. VI 

Prevod práv 
 

6.1. Okamihom dodania predmetu kúpy podľa Čl. I tejto zmluvy je podpísanie a datovanie 

dodacieho listu oboma zmluvnými stranami. 

 

6.2. Okamihom dodania prechádza z predávajúceho na kupujúceho vlastnícke právo 

k predmetu kúpy a nebezpečenstvo škody na predmete kúpy. 
 

 

Čl. VII 

Platnosť zmluvy 
 

7.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, s účinnosťou od 01.07.2014 do 31.12.2014. 

 

 

      Čl. VIII 

Záverečné ustanovenia 
 

8.1. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne a vážne, prečítali ju, 

porozumeli  jej a nemajú proti jej obsahu a forme žiadne námietky, čo potvrdzujú  

vlastnoručnými podpismi. 

 

8.2. Túto zmluvu je možné meniť a doplniť len na základe vzájomnej dohody zmluvných 

strán formou písomných dodatkov k tejto zmluve. 

 

8.3. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana 

prevezme po dve vyhotovenia.  

 

8.4. Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti 

(záväzky) vyplývajúce z tejto zmluvy, resp. ich časť na iný subjekt bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany. V prípade porušenia tejto 

povinnosti, bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov, neplatná. 

V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán, je druhá zmluvná 

strana oprávnená od zmluvy odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo 

písomné oznámenie o odstúpení zmluvy doručené druhej zmluvnej strane. 

 

8.5. V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať inej zmluvnej strane 

akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú 



v úvode zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, 

ktorá písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto 

podmienok vráti nedoručená, zmluvné    strany si dohodli, že účinky doručenia 

nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky zmluvnej strane,  ktorá zásielku doručuje. 

 

8.6. Ak niektoré z ustanovení tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným či neúčinným, 

nedotýka sa   to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. 

Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo 

neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie 

zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia. 
 

8.7. Táto zmluva  nadobúda  platnosť  dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zákona č. 

40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 
 

 

     Predávajúci               Kupujúci  

 

 

 

     ........................................................ 2014                            V Čelároch - Kírti dňa: .................. 2014 

 

 

 

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

                                       PaedDr. Anastázia Kertészová Boriková 

                                                                                riaditeľka DSS Čeláre-Kírť  

                                      

 

 


