
KÚPNA ZMLUVA 

na nákup a dodávku tovaru  

 
uzavretá v súlade s § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

a zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

 
 

(ďalej len „zmluva“) 
 

medzi zmluvnými stranami 
1. Predávajúci  

Obchodné meno: Industry Vision Progress, s.r.o.  

Sídlo: Nad Hrádzou 16, 968 01 Nová Baňa  

Štatutárny orgán:                          Ing. Marek Lenč  

IČO    44 069 103  

DIČ: 2022569417                                         

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s.  

Číslo účtu: SK83 5600 0000 0053 1727 0001 

Tel:   0908859381 

 
(ďalej len ,,predávajúci“) 

 
2. Kupujúci  

Obchodné meno:  EKOS, spol. s.r.o. 

Sídlo:    Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa    

Štatutárny orgán:  PhDr. Ľuboš Tomko – konateľ   

IČO:    36168475 

DIČ:    2020003293 
Bankové spojenie:  OTP Banka Slovensko, a.s.  

Číslo účtu  IBAN:   SK48 5200 0000 0000 0251 7118  
 

(ďalej len ,,kupujúci“) 
 

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 
 
 

 
Čl. I 

Úvodné ustanovenie 

 

1.1 Zmluvné strany na základe výsledku verejného obstarávania na zákazku s nízkou hodnotou 

v súlade s §117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 

uzatvárajú túto kúpnu zmluvu na dodávku špeciálneho hydraulického lisovacieho stroja, 

vhodného pre všetky druhy odpadového papiera kartónov a plastov, na predmet zákazky,, 

Lisovací stroj “.  



 

Čl. II 

Zmluvné podklady 

 

Zmluvné podklady, ktoré sa stali východiskom pre uzatvorenie tohto zmluvného vzťahu sú: 

 Technická špecifikácia, ktorá bola súčasťou verejného obstarávania na základe 

vyhlásenia výzvy na zákazku s nízkou hodnotou v zmysle §117 zákona č. 343/2015 

o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, na obstaranie špeciálne 

lisovacieho stroja hydraulického typu s horizontálnym typom lisovania určeného na 

použitie v odpadovom hospodárstve.  

 Cenová ponuka predložená predávajúcim  vypracovaná  v súlade so  zadaním zákazky 

podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, 

formou zverejnenia v systéme určenom elektronické verejné obstarávanie.  

 
Čl. III 

Predmet zmluvy 

 

3.1 Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar:  

 Špeciálny nový hydraulický lisovací stroj s horizontálnym typom lisovania, určení na 

použitie v odpadovom hospodárstve, vhodný pre všetky druhy odpadového papiera, 

kartóny a plasty, s možnosťou manuálneho spustenia cyklu, elektronickým ovládaním, 

automatickým spustením lisovania, signalizáciou hotového balíka a možnosťou zväčšenia 

násypky.  

3.2. Doprava zabezpečená predávajúcom a zahrnutá do ceny. Predávajúci sa zaväzuje súčasne 

s dodaním predmetu zmluvy kupujúcemu predložiť doklady vzťahujúce sa na tovar:  

 návod na obsluhu v slovenskom jazyku  

 osvedčenie pre prevádzku na uvedený účel, podľa platných právnych noriem vrátane 

hygienických.  

 Produktový (technický) list (katalóg) stroja   

 

3.3. Presne špecifikovaný tovar je uvedený v prílohe č. 1, technická špecifikácia lisovacieho stroja,  

ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, vrátane záväzku kupujúceho riadne objednaný tovar 

prevziať a zaplatiť za neho predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu podľa platobných podmienok 

dohodnutých v tejto zmluve v prípade, že predávajúci dodrží termín plnenia tejto zmluvy ako aj všetky 

technické parametre a požiadavky uvedené v prílohe tejto zmluvy.  

3.4. Kupujúci požaduje dodať nový tovar, ktorý  musí spĺňať príslušné bezpečnostné a kvalitatívne 

normy platné v SR.  

3.5. Kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť za riadne a včas dodaný tovar predávajúcemu kúpnu 

cenu po splnení všetkých  požiadaviek a podmienok uvedených v tejto zmluve.  

 

 



 
 

Čl. IV 

Tovar, odovzdanie tovaru  

4.1. Predávajúci je povinný dodať objednaný tovar v lehote  do 12 kalendárnych týždňov  Predávajúci 

dodá predmet plnenia, špecifikovaný v čl. 1 v priebehu 1 dňa (v pracovnom čase medzi 08.00 

hod a 15.00 hod)  po dohode s kupujúcim na miesto dodania: EKOS, spol., s.r.o. Popradská 24, 

064 01 Stará Ľubovňa, na základe dodacieho listu a preberacieho protokolu. Predávajúci 

kupujúcemu vopred (minimálne 5 pracovných dní) písomne (e-mailom), oznámi, kedy mu 

predmet plnenia dodá, pričom dodrží časový termín uvedený v tomto bode. Za kupujúceho 

tovar preberie poverený zamestnanec kupujúceho.   

4.2.  Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v požadovanom množstve, akosti, v mechanicky 

nepoškodenom stave, nový ani raz nepoužitý.   

4.3.  Predávajúci sa zaväzuje po dodaní predmetu zmluvy zabezpečiť zaškolenie osôb v počte min. 3 

osoby po dohode s objednávateľom. Zaškolenie osôb zabezpečí predávajúci na vlastné 

náklady a je zahrnuté v celkovej kúpnej cene  

4.4. Dopravu predmetu zmluvy zabezpečí predávajúci na vlastné náklady.  

4.5. Kupujúci je pri prevzatí predmetu zmluvy povinný prekontrolovať jeho úplnosť 

kompletnosť.  

4.6. Ak pri prevzatí tovaru zistí kupujúci, že ide o nekompletnú dodávku predmetu zmluvy t. j. tovar 

nezodpovedajúci dohodnutej kvalite,  v zmysle technickej špecifikácie a poškodený a túto 

skutočnosť potvrdí na faktúre aj predávajúci, predávajúci povinný predmet zmluvy vymeniť, ak 

sa  zmluvné strany nedohodnú inak.  

4.7. Predávajúci zabezpečí osadenie a montáž lisu na určené miesto vrátene jeho uvedenia do 

prevádzky  

4.8 Predávajúci zabezpečí záručný a pozáručný servis lisu.  

 

Čl. V 

Vlastnícke právo k tovaru na nebezpečenstvo škody na tovare  

 

5.1. Predávajúci sa zaväzuje previesť vlastnícke práva k tovaru na kupujúceho. Kupujúci nadobúda 

vlastnícke právo k tovaru okamihom prevzatia tovaru predávajúceho 

alebo dopravcu. 

5.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru od 

predávajúceho alebo dopravcu.  

 
Čl. VI 

Kúpna cena a platobné podmienky  

 

6.1. Kúpna cena je  výsledkom zákazky s nízkou hodnotou, stanovená dohodou zmluvných 

strán v zmysle Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, v platnom znení a vyhlášky MF SR č 

871/1996 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o cenách.  

 



6.2. Cena je stanovená vo výške:  

Celková cena bez DPH:  45 960,00€ 

DPH (20%) celkom:  9192,00€ 

Celková cena s DPH:  55 152,00€ 

 

6.3. Cena bude zaplatená na základe faktúry vystavenej predávajúcim po prevzatí tovaru 

kupujúcim. Faktúra vystavená predávajúcim musí obsahovať náležitosti stanovené právnymi 

predpismi, evidenčné číslo tejto zmluvy a ďalej vyčíslené zvlášť ceny tovaru bez DPH, zvlášť 

DPH, a celková cena tovaru s DPH. Zároveň faktúra musí obsahovať text ,,. EKOS – Lisovací stroj  

6.4. Predávajúci je povinný priložiť k faktúre originál dodacieho listu resp. iného doklad 

potvrdzujúceho prevzatie tovaru, podpísaného kupujúcim a protokolu o prevzatí tovaru 

vystaveného kupujúcim.  

6.5. Cena za dodávku tovaru sa uhradí jednorázovo.  

6.6. Lehota splatnosti je 30 kalendárnych dní o do dňa doručenia faktúry objednávateľovi.  

6.7. Kúpna cena sa považuje za uhradenú okamihom pripísania fakturovanej kúpnej ceny n 

účet predávajúceho. Ak kupujúci uplatní nárok na odstránenie vady tovaru v lehote splatnosti 

faktúry nie je kupujúci povinný až do odstránenia vady tovaru uhradiť cenu tovaru. 

Okamihom odstránenia vady tovaru začne plynúť nová lehota splatnosti faktúr v dĺžke 30 

kalendárnych dní.  

 
 
 

Čl. VII 

Záručná doba 

 
7.1. Na dodávky predmetu plnenia bude poskytnutá záručná doba v dĺžke min. 48 kalendárnych 

mesiacov odo dňa prevzatia kupujúcim.  

7.2. Predávajúci je v záručnej lehote povinný odstrániť vady do 30 kalendárnych dní od dátumu 

doručenia reklamácie.  

 

Čl. VIII  

Záverečné ustanovenia 

 
8.1. Zmluvné strany sú povinné bez zbytočného odkladu oznámiť druhej zmluvnej strane zmenu 

údajov v záhlaví zmluvy.  

8.2. Predávajúci nie je bez písomného súhlasu kupujúceho oprávnený postúpiť práva a povinnosti 

tejto zmluvy na tretiu osobu.  

8.3. Predávajúci berie na vedomie, že kupujúci zverejní túto zmluvu na profile obstarávateľa 

a vyslovuje s vyššie uvedeným súhlas.  



8.4. V prípade, že sa predávajúci dostane do omeškania so splnením dodania tovaru podľa čl. IV 

ods. 1 zmluvy, kupujúci tento fakt považuje za závažne porušenie tejto zmluvy pri ktorom si 

kupujúci vyhradzuje právo odstúpenia od zmluvy.  

8.5. Predávajúci berie na vedomie, že kupujúci si vyhradzuje právo odstúpenia od zmluvy 

v prípade oneskorenia predmetu plnenia a nesplnenia akýkoľvek požiadaviek uvedených 

v technickej špecifikácií.  

8.6. Vzhľadom na to, že zákazka bude financovaná v prípade úspešnosti  objednávateľa ako 

žiadateľa dotácie prostredníctvom Environmentálneho fondu, je objednávateľ oprávnený 

odstúpiť od zmluvy v prípade, ak nedôjde k podpisu a účinnosti zmluvy upravujúcej vzťah 

medzi poskytovateľom a prijímateľom finančnej dotácie.  

8.7. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 

8.8. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po potvrdení dva 

obdrží kupujúci a jeden predávajúci. Kupujúci po podpise tejto zmluvy vyznačí na všetky 

rovnopisy evidenčné číslo tejto zmluvy.  

8.9. Zmluvné strany potvrdzujú svojím podpisom, že súhlasia s celým obsahom zmluvy, budú 

dodržiavať všetky ustanovenia počas jej platnosti, že si túto zmluvu pred podpísaním riadne 

prečítali, jej obsahu porozumeli a že ju uzavierajú podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie z 

donútenia alebo v tiesni za zrejme nevýhodných podmienok pre jednu alebo druhú stranu. 

Príloha č.1 Technická špecifikácia lisu   

 

 

   
Za kupujúceho    Za predávajúceho  
   
v Starej Ľubovni dňa   
 
 V Novej Bani dňa 11.10.2022 
 
Podpísané  
  
   Podpísané  
PhDr. Ľuboš Tomko 
konateľ   konateľ 
 
 
 
 
 
 

19.10.2022



 
 
 

 


