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Kúpna zmluva L — — ——-

na odber asfaltových zmesí č. AP/KO/050/14 

uzatvorená v zmysle § 409 a nasl.|zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej len ako „Ôbchoďníý zákonník") a v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z: o verejribVn 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako 

„zákon o verejnom obstarávaní") 

Článok I. 
Zmluvné strany 

Kupujúci 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
Bankové spojenie : 
Číslo účtu: 
IBAN: 
IČO : 
DIČ : 
IČ DPH : 
Kontaktná osoba: 
Tel. č.: 
E-mail: 
Registrácia: 
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 
(ďalej ako „ kupujúci") 

TECHNICKE SLUŽBY Ziar nad Hronom, spol. s r.o. 
Alexandra Dubčeka 45, 965 58 Žiar nad Hronom 
Mgr. Peter Antal, konateľ spoločnosti 
Tatra banka, a.s., 

SK8711000000002928863013 
31 609 651 
2020479714 
SK 2020479714 
Želmíra Urgelová 
045/6787011 
zelmira.urgelova@ziar.sk 
Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, 

2034/S 

Predávajúci 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
Štát.orgán: 
V zastúpení na základe plnej 

Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IBAN: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Kontaktná osoba: 
Tel. číslo: 
E-mail: 
Registrácia: 
Korešpondenčná adresa: 
(ďalej ako „predávajúci") 

STRABAG s.r.o. 
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava 
Ing. Jarmila Považanova - konateľka, Ing. Karel Helma - prokurista 

moci: 
Kamil Lysičan - riaditeľ, Ing. Adriana Košťálová - ekonómka 
UniCredit Bank Slovakia 

SK 54 1111 0000 0014 2311 0003 
17 317 282 
2020316298 
SK2020316298 
Ing. Milan Vencel - vedúci skupiny STRED 
0911773168 
milan.vencel@strabag.com 
v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 991/B 
STRABAG s.r.o., Obalovačky Lieskovec, 962 21 Lieskovec 

Článok II. 
Východiskové podklady kúpnej zmluvy 

1. Táto kúpna zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania podlimítnej zákazky na 
dodávku tovarov na predmet zákazky „Asfaltové zmesi na opravu komunikácii a chodníkov" 
podľa ustanovení Obchodného zákonníka v súlade s ponukou predávajúceho do verejného 
obstarávania, predloženej na základe výzvy verejného obstarávateľa (kupujúceho) podľa § 6 ods. 
1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní, zverejnenej na internetovej stránke Úradu pre verejné 
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obstarávanie pod číslom č. 46/2014 zo dňa 06.03.2014, zn. 298"' V. Y : a v súlade s § 45 zákona 
p,verejnom obstarávaní. 

Článok lil. 
Predmet zmluvy 

1. , Predmotom tejto zmluvy sú opakované dodávky nasledovného tovaru: Asfaltové zmesi na 
" opravu komunikácii a chodníkov typu AC8 obrus 50/70 (ďalej aj ako „tovar") 
• v požadovanom množstve a v kvalite podľa platných noriem, a to na základe samostatných 

objednávok kupujúceho a za podmienok, uvedených v tejto zmluve, a záväzok kupujúceho 
riadne objednaný tovar prevziať a zaplatiť za neho predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu 
podľa platobných podmienok, dohodnutých v tejto zmluve. 

2. Vlastnícke právo k tovaru a nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho 
okamihom prevzatia tovaru. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia tejto kúpnej zmluvy predstavujú zmluvnú úpravu 
práv a povinnosti zmluvných strán pri všetkých objednávkach, ktoré budú na jej základe 
realizované. 

4. Predpokladané množstvo objednaného tovaru je 2 000 t. Kupujúci nie je viazaný povinnosťou 
odobrať celé predpokladané množstvo tovaru. Predmetom fakturácie bude iba skutočne 
objednaný a dodaný tovar. Predávajúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že množstvo 
objednaného tovaru môže byť počas doby trvania tejto zmluvy nižšie alebo vyššie oproti 
predpokladanému množstvu tovaru. V prípade, že budú objednané vyššie množstvá ako sú 
predpokladané, nesmie celková cena za dodávku tovaru prekročiť finančný limit použitého 
postupu verejného obstarávania - podlimitnej zákazky t. j. 207 000 € bez DPH. 

Článok IV. 
Dodacie podmienky 

1. Dodávky tovaru budú realizované na základe priebežných samostatných objednávok kupujúceho, 
zasielaných písomne na adresu predávajúceho, uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, elektronicky na e-
mail: obalovacka.bzenica@strabaq.com alebo faxom na tel. č. 045/6812640 

2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar v lehote do 5 (piatich) pracovných 
dní od prijatia objednávky. Dodávka objednaného tovaru je závislá na vhodných klimatických 
podmienkach. 

3. Za dodanie tovaru sa považuje jeho prevzatie kupujúcim v mieste dodania tovaru. Predávajúci je 
povinný pri dodaní tovaru vystaviť dodací list, ktorý pri prevzatí tovaru podpíše poverený 
zamestnanec kupujúceho. 

4. Miesto dodania tovaru: Prevádzka predávajúceho v Bzenici. Kupujúci z dôvodu zachovania 
technických a kvalitatívnych vlastností tovaru (minimálnej požadovanej teploty pri rozprestieraní 
asfaltovej zmesi) požaduje, aby prevádzka predávajúceho sa nachádzala maximálne vo 
vzdialenosti do 60 km od sídla kupujúceho. Zmluvné strany sa dohodli, že dopravu si 
zabezpečuje kupujúci. 

5. Kupujúci si zabezpečuje prepravu tovaru na vlastné náklady, pričom sa zaväzuje zabezpečiť: 
• vozidlá na prepravu bitúmenovej zmesi s utesnenou, hladkou a čistou korbou, ktorá bude 

postriekaná minimálnym množstvom mydlového roztoku, parafínového oleja alebo 
vápenného roztoku k zabráneniu nalepovania zmesi na korbu, 

• aby každé vozidlo bolo vybavené plachtou, alebo iným vhodným zariadením, aby zmes bola 
chránená pred účinkami počasia, prachu a proti ochladzovaniu, 

• aby odobratá zmes bola ihneď po dovoze na miesto zabudovania spracovaná. 

Článok V. 
Doba trvania zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 31.12.2016 alebo do vyčerpania finančného 
limitu daného postupom verejného obstarania t.j. 207 000 € bez DPH, a to počnúc dňom jej 
účinnosti. 

2. Táto zmluva sa zrušuje: 
a) uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená alebo vyčerpaním finančného limitu v zmysle 

odseku 1. tohto článku; 
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b) písomnou dohodou zmluvných strán; . . . . . . 
c) plsornrip.u výjpMecfou; každá zo zmluvných strán môže túto zmluvu vypovedať-aj" bez 

uvedenia dôvodu. Výpovedná doba je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručeni písomnej výpovede druhej zmluvnej 
strane; 

d) odstúpením od zmluvy; každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť odltejto zmluvy, ak 
druhá: zmluvná' strana aj napriek písomnému upozorneniu opätovne poruší akúkoľvek 
povinnosť podľa tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné, musí byť doručené 
druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je 
neplatné. Odstúpením od zmluvy sa zmluva ruší ku dňu doručenia odstúpenia druhej 
zmluvnej strane 

Článok VI. 
Kúpna cena tovaru 

1. Kúpna cena za predmet kúpy podľa článku I tejto zmluvy je určená dohodou zmluvných strán 
podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a to nasledovne: 

i Druh tovaru MJ Predpokl. JC Cena JC Cena spolu I 
množstvo v € spolu v € v € 
do bez v € s DPH s DPH 
31.12.2016 DPH bez DPH 

Asfaltová zmes 
AC 8 obrus 50/70 t 2000 71,08 142 160,- 85,296 170 592,-

2. Kúpna cena predpokladaného množstva tovaru, t.j. 2 000 t: 

BezDPH: 142 160,-€ 
20% DPH: 28 432,- € 
SDPH: 170 592,-€ 
(slovom Jednostosedemdesiattisícpäťstodeväťdesiatdva Eur) 

3. Jednotková cena je pevná, s výnimkou prípadu uvedeného v odseku 4. tohto článku. 
4. V prípade zmeny sadzby DPH bude k cenám bez DPH pripočítaná DPH v sadzbe platnej 

v čase zdaniteľného plnenia zmluvy. 
5. Celková dohodnutá cena za odobraté množstvo tovaru v priebehu doby trvania zmluvy 

nemôže prekročiť celkovú kúpnu cenu predpokladaného množstva tovaru (t.j. 2 000 t), 
uvedenú v odseku 2. tohto článku. 

Článok VII. 
Platobné a fakturačné podmienky 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpnu cenu za dodaný tovar zaplatí kupujúci predávajúcemu na 
základe faktúr vystavených predávajúcim a doručených kupujúcemu. 

2. Predávajúci je povinný vystaviť faktúru bezodkladne po dodaní objednaného tovaru. 
Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, podpísaný povereným zamestnancom kupujúceho. 

3. Splatnosť jednotlivých faktúr je 15 dni od ich doručenia kupujúcemu. 

Článok VIII. 
Reklamácie a nároky z vád 

1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v množstve a akosti podľa objednávok 
kupujúceho a za podmienok stanovených touto zmluvou. V prípade, že sa tak nestane, má 
tovar vady. Za vady tovaru sa považuje aj dodanie iného ako objednaného tovaru. Vady 
dodávky je kupujúci povinný písomne reklamovať u predávajúceho bez zbytočného odkladu 
po ich zistení, najneskoršie do uplynutia záručnej doby. Pre dodržanie podmienky písomnej 
reklamácie postačí uplatniť reklamáciu faxom alebo e-mailom. 
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2. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku za akosť. Zárukou za akosť tovaru preberá, 
^predávajúci záväzok, že dodaný-tovar bude počas záručnej-doby spôsobilý na použitie na 
"dóKodnutý účel a že si zachová dohodnuté vlastnosti. 

3. Záručná doba je šesť mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia objednaného 
tovaru. 

4. Predávajúci sa zaväzuje bezodplatne odstrániť reklamovanú; preukázateľné ním spôsobenú 
vadu tovaru bezodkladne, od uplatnenia reklamácie v zmysle;'¿odseku 1. tohto článku, ak sa 
zmluvné strany nedohodnú inak. 

Článok IX. 
Sankcie 

1. V prípade, ak je predávajúci v omeškaní s dodaním objednaného tovaru, je kupujúci 
oprávnený vyúčtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z kúpnej ceny nedodaného tovaru za 
každý aj začatý deň omeškania. 

2. V prípade, ak je predávajúci v omeškaní s odstránením reklamovanej vady v zmysle čl. VIII., 
bod 4, je kupujúci oprávnený vyúčtovať zmluvnú pokutu vo výške 50,- € za každý aj začatý 
deň omeškania. 

3. Ak je kupujúci v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, vzniká 
predávajúcemu, za podmienky, že si splnil svoje zákonné a zmluvné povinnosti, právo 
požadovať z dlžnej sumy úroky z omeškania vo výške 0,05% za nesplnení peňažný záväzok. 

4. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody spôsobenej 
omeškaním s plnením predmetu zmluvy a to v celom rozsahu. Zaplatením zmluvnej pokuty 
sa predávajúci tiež nezbavuje povinnosti splnenia záväzku zabezpečeného zmluvnou 
pokutou. 

Článok X. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
nasledujúci deň po jej zverejnení na webovom sídle kupujúceho. 

2. Písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú na adresy zmluvných strán, uvedené v záhlaví tejto 
zmluvy alebo na takú inú adresu, ktorú daná zmluvná strana písomne oznámila druhej 
zmluvnej strane. Písomností sa považujú za doručené dňom ich prevzatia druhou zmluvnou 
stranou (príjemcom). Písomnosti sa považujú za doručené aj dňom odmietnutia prevzatia 
písomnosti alebo dňom vrátenia písomnosti odosielateľovi z dôvodu neprítomnosti adresáta 
alebo inak zmareného doručenia (napr. adresát neznámy, adresát si zásielku nevyzdvihol v 
odbernej lehote). 

3. Zmluvné strany dohodli, že vzájomné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými predpismi majúcimi vzťah k predmetu 
zmluvy. 

4. Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne, najneskôr do 15 pracovných dni, oznámiť druhej 
zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie záväzkov podľa tejto 
zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť druhej zmluvnej strane celú škodu, ktorá 
porušením tejto povinnosti jej vznikne. 

5. Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým dotknuté 
ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné 
ustanovenie nahradiť novým, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu tejto zmluvy, ktorý 
zmluvné strany sledovali v čase jej podpisu. 

6. Túto zmluvu možno dopĺňať alebo meniť len v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní 
a to formou písomných dodatkov, podpísaných obidvoma zmluvnými stranami, ktoré sa 
následne po nadobudnutí účinnosti stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva a všetky vzťahy z nej vyplývajúce sa budú 
spravovať právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

8. Vzťahy v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR. 

9. Akékoľvek nároky alebo spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, sa zmluvné 
strany pokúsia vyriešiť vzájomnou dohodou. Ak nedôjde o vzniknutom spore k dohode 
zmluvných strán, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená obrátiť sa s návrhom na 

4 



: ••pi; •-Í.ŽÍ • 

príslušný súd. Strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi nimi na základe tejto zmluvy sa 
- riadia slovenským právnym poriadkom. • . •-••»• 
10.Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch," zTk'torých dva rovnopisy obdrží predávajúci a 

dva rovnopisy obdrží kupujúci. 
11.Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, bola nimi schválená a na znak 

súhlasu ju vlastnoručne podpísali, pričom zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tejto zmluvy 
plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejayili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne bez 
omylu, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku. 

V Bratislave, dňa V Žiari nad Hronom, dňa.^ ' . l . ' . . .2014 

Predávajúci: Kupujúci 
/ 

U -
Kamil Lysičan Vlgr. Peté\ ntal 

riaditeľ n^teľ^po :nosti 
TECHNICKÉ áOJŽBY 

4 Žiar nad Hronom, spol. s.r.o. 

Technické služby 
ÍS-lipTr t i > " n « « H f o A o m 

Ing. Adriana Košťálová ^ ^ s w m 2 : a , ^ Hronom,u.ä 
ekonómka Alexandra Dybieka 45,$65 SÄ U' Hroron> 
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