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 Kúpna zmluva na kúpu tovaru  
uzavretá medzi 

 
 

Kupujúcim : 
Obchodné meno:        
Sídlo:     
Osoba oprávnená konať :  
spoločnosť zapísaná v  :  
IČO :  
DIČ :  
IČ DPH :  
Bankové spojenie : 
č. účtu (IBAN) :  
Kontaktná osoba:   
Telefón:       
E-mail:                             
 (ďalej len ako“ Kupujúci”) 

a 
 

Predávajúcim : 
Obchodné meno  :  
Sídlo    :  
IČO , DIČ, IČ DPH  :  
štatutárny zástupca  :  
zapísaný v   :  
Bankové spojenie : 
č. účtu (IBAN) :  
Kontaktná osoba  :   
Telefón    :       
Fax    :                                
E-mail    :                             
(ďalej len ako “Predávajúci”) 
 
 a Predávajúci spolu s Kupujúcim ďalej len ako „Zmluvné strany“ 

 
 

Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) túto 

Kúpnu zmluvu na nákup tovaru (ďalej len „Zmluva“) 
 
 

Článok I 
Úvodné ustanovenie 

 
1. Predávajúci je víťazom ukončenej súťaže organizovanej Kupujúcim. 
2. Uzavretím tejto Zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú uskutočniť dodávku tovaru za 

podmienok, ktoré boli určené súťažou a ktorej výsledkom je uzavretie tejto Zmluvy, na 
predmet uvedený v článku II tejto Zmluvy.  
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Článok II 
Predmet  kúpnej zmluvy 

 
1. Predmetom kúpnej zmluvy je dodávka :  

Predmet dodávky podľa víťaznej cenovej ponuky – Druh, názov, typ, množstvo  
identický predloženej ponuke v súťaži a podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č.1 tejto 
Zmluvy, vrátane uvedenia do prevádzky, zaškolenia obsluhy a doplnkových služieb 
spojených s dodávkou (ďalej len „Predmet  kúpy“) za dohodnutú kúpnu cenu. 

2. Súčasťou dodávky musia byť aj doklady o schválení vozidla na premávku po pozemných 
komunikáciách a doklady potrebné k zaevidovaniu do evidencie na dopravnom 
inšpektoráte, ak to vyplýva z charakteru dodávky a z príslušných právnych predpisov.  

3. Úplné dodanie Predmetu kúpy alebo jeho samostatnej ucelenej časti predstavuje dodanie 
jeho všetkých častí a príslušenstva podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č.1 a tohto 
článku Zmluvy.  

4. Miestom dodania Predmetu kúpu je : sídlo kupujúceho.  
 

Článok III 
Kúpna cena Predmetu  kúpy 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej kúpnej cene Predmetu kúpy, uvedený v článku II 

tejto Zmluvy, vo výške ................................ € (slovom ......................................... 
........................................... eur) bez DPH.  

2. Kúpna cena Predmetu kúpy podľa predchádzajúceho bodu bude zahŕňať všetky priame 
a nepriame náklady Predávajúceho spojené s dodaním a uvedením Predmetu  kúpy do 
prevádzky. Kúpna cena za dodanie Predmetu kúpy bude konečná, k tejto bude 
pripočítaná len príslušná daň z pridanej hodnoty podľa príslušných právnych predpisov 
platných v deň dodania/vzniku zdaniteľného plnenia.  

3. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena Predmetu kúpy alebo jej samostatnej ucelenej 
časti podľa Prílohy č.1 bude zaplatená Predávajúcim do 30 dní odo dňa úplného dodania 
Predmetu  kúpy. Prípadné preddavkové platby si zmluvné strany môžu dohodnúť 
v objednávke vystavenej podľa článku IV tejto Zmluvy. 

 
 

Článok IV 
Uskutočnenie dodávky Predmetu kúpy 

 
1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v termíne najneskôr Termín dodania uskutočnia 

dodávku Predmetu kúpy uvedeného v článku II tejto Zmluvy. 
2. Uskutočnenie dodávky sa zrealizuje na základe Kupujúcim zaslanej objednávky  

na Predmet kúpy alebo jeho ucelenú časť Predávajúcemu. Predávajúci je v lehote 7 dní 
odo dňa doručenia objednávky povinný doručiť späť Kupujúcemu potvrdenú objednávku. 
Kupujúci vystaví objednávku v súlade s podmienkami dohodnutými touto Zmluvou.  

3. Doručením potvrdenej objednávky Kupujúcemu sa Predávajúci zaväzuje dodať 
Kupujúcemu Predmet kúpy podľa podmienok uvedených v objednávke a Kupujúci sa 
zaväzuje prevziať Predmet kúpy a zaplatiť dohodnutú cenu podľa podmienok uvedených 
v tejto Zmluve.  
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Článok V 
Ďalšie podmienky dodávky Predmetu kúpy 

 
1. Zmluvné strany sa podpisom tejto zmluvy dohodli na :  

a) dodaní Predmetu kúpy do príslušnej lehoty uvedenej v prílohe č.1 tejto Zmluvy od 
doručenia potvrdenej objednávky Kupujúcemu podľa článku IV tejto Zmluvy; 

b) mieste dodania Predmetu kúpy, ktorým bude sídlo Kupujúceho; 
c) spísaní Preberacieho protokolu o dodávke; preberací protokol musí obsahovať 

informácie o splnení dodávky v rozsahu určenom v článku II a dátum úplného 
dodania Predmetu  kúpy;  

d) dohode, že nebezpečenstvo škody na Predmete  kúpy na  Kupujúceho odovzdaním 
Predmetu  kúpy v mieste dodania; 

2. Predávajúci sa podpisom tejto Zmluvy zaväzuje :  
a) dodať Predmet  kúpy Kupujúcemu s odbornou starostlivosťou, v stave podľa  

kúpnej zmluvy a objednávky;  
b) riadne oboznámiť  Kupujúceho s obsluhou Predmetu  kúpy, poskytnúť  Kupujúcemu 

informácie súvisiace s použitím a údržbou Predmetu  kúpy, odovzdať Kupujúcemu 
písomné návody na obsluhu a inštrukcie, pokyny, technické normy slúžiace alebo 
patriace k Predmetu  kúpy; 

c) zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške Cenový rozdiel zmluvnej ceny a druhej 
ponuky v poradí  EUR v prípade, ak nedodrží kritéria : (Kritéria), na základe ktorých 
Predávajúci získal zákazku v súťaži organizovanej Kupujúcim. Predávajúci uhradí túto 
zmluvnú pokutu v lehote 30 dní odo dňa vystavenia vyúčtovania pokuty Kupujúcim. 

d) zaplatiť  Kupujúcemu zmluvný úrok z omeškania vo výške určenej podľa platných 
predpisov vzťahujúcich sa na takýto záväzok, ak nie je výška určená predpisom tak vo 
výške 0,5 % z kúpnej ceny za každý aj začatý deň omeškania s dodaním Predmetu  
kúpy; 

e) oboznámiť  Kupujúceho s príslušnými bezpečnostnými predpismi a prevádzkovými 
predpismi vzťahujúcimi sa na Predmet kúpy; 

f) Predávajúci sa zaväzuje, že Predmet kúpy bude mať počas záruky vlastnosti určené 
výrobcom a bude spôsobilý na používanie podľa podmienok výrobcu  

g) prevziať zodpovednosť za vady Predmetu  kúpy, ktoré bude mať v čase dodania 
a vady vzniknuté v záručnej dobe; 

h) poskytnúť záruku k Predmetu kúpy Predávajúcemu odo dňa jeho uvedenia do 
prevádzky alebo jeho časti; 

i) poskytovať servisné služby počas prevádzky Predmetu kúpy pri vykonávaní údržby 
a/alebo servisu Predmetu  kúpy v záručnej dobe a aj po skončení záručnej doby;  

3. Kupujúci sa podpisom tejto Zmluvy zaväzuje :   
a) prevziať od  Predávajúceho Predmet  kúpy dodaný v súlade s touto Zmluvou; 
b) poskytnúť  Predávajúcemu nevyhnutnú súčinnosť pri dodaní Predmetu  kúpy;  
c) udržiavať na vlastné náklady Predmet kúpy v riadnom a funkčnom stave, 

vykonávať iba výrobcom predpísanú a odporúčanú údržbu a dodržiavať všetky 
predpisy a návody výrobcu na prevádzku. 

d) Prevziať zodpovednosť za všetky škody, ktoré vzniknú v súvislosti s užívaním 
Predmetu kúpy, ktoré sú v rozpore so záručnými podmienkami. 

e) Nevykonať žiadne technické úpravy zariadenia počas záruky bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho povolené  

f) zaplatiť Predávajúcemu zmluvný úrok z omeškania vo výške určenej podľa 
platných predpisov vzťahujúcich sa na takýto záväzok, ak nie je výška určená 
predpisom tak vo výške 0,05 % z kúpnej ceny za každý aj začatý deň omeškania 
s platbou za Predmet  kúpy; 
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Článok VI 
Ďalšie práva a povinnosti ch zmluvných strán 

 
1. Predávajúci sa zaväzuje a vyhlasuje, že neuzavrie alebo neuzavrel žiadnu takú zmluvu, 

a) ktorou by sa zaviazal previesť Predmet  kúpy na inú osobu ako na  kupujúceho 
(ďalej len „tretia osoba“); 

b) ktorou by sa zaviazal uzavrieť zmluvu o uzavretí takej zmluvy, ktorá je uvedená v pís-
mene a). 

2. Predávajúci vyhlasuje, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz ani nebolo povolené 
vyrovnanie, nebolo voči nemu začaté konkurzné konanie, dohodovacie konanie alebo 
reštrukturalizácia, nebol podaný návrh na vyrovnanie a ani nebol podaný návrh na 
exekučné konanie a ani nie je v predĺžení.  

3. Kupujúci vyhlasuje, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz ani nebolo povolené 
vyrovnanie, nebolo voči nemu začaté konkurzné konanie, dohodovacie konanie alebo 
reštrukturalizácia, nebol podaný návrh na vyrovnanie a ani nebol podaný návrh na 
exekučné konanie a ani nie je v predĺžení. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva v celom rozsahu zaväzuje právnych nástupcov 
zmluvných strán. 

5. Predávajúci sa zaväzuje, že umožní oprávneným orgánom verejnej správy vykonať 
kontrolu súvisiacu s projektom objednávateľa, na ktorý bol poskytnutý finančný 
príspevok, v rozsahu a za podmienok ustanovených v právnych predpisoch Slovenskej 
republiky a v právnych aktoch Európskych spoločenstiev a Európskej únie. 

6. Oprávnení zamestnanci poskytovateľa, MPRV SR, orgánov Európskej únie a ďalšie 
oprávnené osoby v súlade s právnymi predpismi SR a EÚ môžu vykonávať voči 
uchádzačovi/predávajúcemu kontrolu/audit obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v 
súvislosti s realizáciou zákazky a uchádzač/predávajúci je povinný poskytnúť súčinnosť 
v plnej miere. 

 
Článok VII 

Dôverné informácie 
 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách (bod 2. 
tohto článku); tento záväzok ch zmluvných strán nie je časovo obmedzený. 

2. Dôvernými informáciami sa na účely tejto Zmluvy rozumejú akékoľvek skutočnosti, 
informácie a údaje, týkajúce sa tejto Zmluvy vrátane jej príloh, prípadne dodatkov k tejto 
Zmluve, rokovaní o tejto Zmluve, alebo o jej dodatkoch a týkajúcich sa obidvoch 
zmluvných strán, alebo s nimi súvisiace, ktoré  zmluvné strany označili za dôverné 
s výnimkou informácií, ktoré sú na základe osobitných právnych predpisov povinne 
zverejňované alebo povinne poskytované tretej strane. 

3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že Dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu druhej  zmluvnej strany ďalej neposkytnú tretím osobám a ani neumožnia prístup 
tretích osôb k Dôverným informáciám. Za tretie osoby sa však na účely tohto bodu 
nepokladajú členovia orgánov ch zmluvných strán, zamestnanci ch zmluvných strán 
alebo iné mi zmluvnými stranami poverené osoby, audítori alebo právni a iní poradcovia 
ch zmluvných strán, ktorí sú viazaní ohľadne im sprístupnených dôverných informácii 
povinnosťou mlčanlivosti na základe zmluvy alebo zákona. 
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Článok VIII 
Doručovanie 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek písomnosť doručovaná v súvislosti so Zmluvou 

sa považuje za doručenú druhej Zmluvnej strane : 
a) v prípade doručovania prostredníctvom pošty, kuriérom alebo v prípade osobného 

doručovania, doručením písomnosti adresátovi s tým, že v prípade doručovania 
prostredníctvom pošty musí byť písomnosť zaslaná doporučene s doručenkou 
preukazujúcou doručenie na adresu určenú podľa bodu 2;  

b) V prípade doručovania inak ako poštou, je možné písomnosť doručovať aj na inom 
mieste ako na adrese určenej podľa bodu 2., ak sa na tomto mieste Zmluvná strana 
v čase doručenia zdržuje.  

Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý Zmluvná strana, ktorá je 
adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo v ktorý márne uplynie úložná 
doba pre vyzdvihnutie si zásielky.  

2. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy Zmluvných strán uve-
dené v záhlaví tejto Zmluvy, ibaže odosielajúcej  zmluvnej strane adresát písomnosti 
písomne oznámil novú adresu sídla/miesta podnikania, prípadne inú novú adresu určenú 
na doručovanie písomností. V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie 
písomností na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou sa príslušná  
Zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy bezodkladne písomne informovať druhú  
Zmluvnú stranu; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne 
oznámená  Zmluvnej strane pred odosielaním písomnosti. 

3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že bez zbytočného odkladu po uzavretí tejto Zmluvy si za 
účelom doručovania písomností prostredníctvom faxu a elektronickej pošty navzájom 
písomne oznámia čísla faxov a adresy elektronickej pošty (e-mail); na zmenu čísla faxov 
a elektronickej pošty (e-mail) sa primerane použije dojednanie Zmluvných strán podľa 
bodu 2. tohto článku. 

 
Článok IX  

Odstúpenie od zmluvy 
 

1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípadoch podstatného porušenia 
zmluvných povinností Kupujúcim. 

2. Za podstatné porušenia zmluvných povinností Kupujúcim sa považuje porušenie 
zmluvných povinností vyplývajúcich z článku III tejto Zmluvy 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že ak v lehote určenej v bode 1 článku IV, nebude 
Kupujúcemu priznaný nenávratný finančný príspevok na nákup Predmetu kúpy alebo 
Kupujúcemu nebude priznaný nenávratný finančný príspevok v požadovanom rozsahu 
alebo nie na všetky časti Predmetu kúpy, prípadne bude Kupujúcemu krátený už priznaný 
finančný príspevok na Predmet kúpy alebo ak nastanú ďalšie okolnosti, ktoré Kupujúci 
pri podpise tejto Zmluvy nepredpokladal a súčasne ešte nebola Predávajúcemu doručená 
objednávka podľa bodu 2. článku IV, Predávajúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že 
Kupujúci má právo, z tohto dôvodu, na jednostranné odstúpenie od tejto Zmluvy alebo 
neuskutočnenie objednávky Predmetu kúpy alebo niektorej jeho samostatnej ucelenej 
časti uvedenej v Prílohe č.1 tejto Zmluvy.  

4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak dôjde k ukončeniu Zmluvy alebo 
nezrealizovaniu objednávky Predmetu kúpy alebo jeho niektorej časti, z dôvodov a 
spôsobom uvedeným v bode 3. tejto časti, nebudú si zmluvné strany nárokovať voči sebe 
akékoľvek plnenie, pokuty, úhradu škody alebo nákladov spojených s touto Zmluvou. 

5. Odstúpenie od zmluvy nastáva doručením písomného oznámenia. Doručením oznámenia 
účinky tejto Zmluvy zanikajú v rozsahu uvedenom v oznámení.  
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6. V prípade podstatného porušenia Zmluvy Kupujúcim, je Kupujúci povinný vrátiť 
Predmet kúpy bez zbytočného odkladu Predávajúcemu podľa jeho pokynov. Všetky 
dosiaľ Kupujúcim uhradené platby sa započítajú voči nároku Predávajúceho za 
používanie Predmetu kúpy vo výške nájomného v obvyklej výške za obdobie od dodania 
Predmetu kúpy do dňa jeho vrátenia a prevzatia Predávajúcim.  

7. Kupujúci nesmie Predmet kúpy previesť na inú fyzickú alebo právnickú osobu pred 
splnením záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy a ručí predmetom kúpy za splnenie 
záväzkov. 

8. Zmluva o prevode Predmetu kúpy na inú fyzickú alebo právnickú osobu bez súhlasu 
Predávajúceho pred splnením záväzkov z tejto Zmluvy je právne neúčinná. 

 
Článok X 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Zmena tejto Zmluvy, okrem prípadov uvedených v tejto Zmluve, je možná len písomnou 

dohodou obidvoch zmluvných strán. 
2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať súčinnosť v akejkoľvek forme, urobia 

všetky potrebné úkony a budú postupovať tak, aby neboli porušené alebo ohrozené práva 
druhého účastníka tejto Zmluvy.  

3. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr 
stratia účinnosť, nie je tým dotknutá účinnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy. 
Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ 
je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri 
uzatváraní tejto Zmluvy  zmluvné strany túto otázku brali do úvahy. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, dve rovnopisy pre Kupujúceho a jeden 
pre Predávajúceho. 

5. Na vzťahy touto Zmluvou neupravené sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka, 
prípadne iných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

6. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoma  zmluvnými 
stranami. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 
toho, že obsah tejto Zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali. 

 
 
V ........................................., dňa .................. 
 
 
 Kupujúci:        Predávajúci: 
 

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

Meno a Priezvisko, osoba oprávnená konať 
v mene objednávateľa 

Meno a Priezvisko, osoba oprávnená konať 
v mene zhotoviteľa 
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Príloha č.1 Kúpnej zmluvy na kúpu tovaru   
 
Predmetu  kúpnej zmluvy  :  
Predmet dodávky podľa víťaznej cenovej ponuky – Druh, názov, typ, množstvo, 
technická špecifikácia, výbava a príslušenstvo  
 
 
Uviesť druh, značka a obchodný názov, výrobca 
(Dodávateľ tu uvedie celú obchodnú ponuku zodpovedajúcu špecifikácii, výkonovým 
a funkčným charakteristikám a výbave konkrétneho stroja  
 
Tu uchádzač umiestni ponuku na predmet kúpnej zmluvy vrátane jeho výkonových 
a funkčných charakteristík a uvedie cenu v EUR bez DPH, DPH a cenu celkom za predmet 
kúpy alebo jeho časť.  
 
Každá príloha a záverečná rekapitulácia musí byť podpísaná oprávnenou osobou podľa 
zmluvy. 
 
Kupujúci:        Predávajúci: 
 

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

Meno a Priezvisko, osoba oprávnená konať 
v mene objednávateľa 

Meno a Priezvisko, osoba oprávnená konať 
v mene zhotoviteľa 

 
 


