
Kúpna zmluva č. V Z 16/2013 

v zmysle § 409 a násl. ustanovení Obchodného zákonníka 

1. Kupujúci : 
Názov: 
Sídlo: 

Zastúpený: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IČO: 
IČ DPH: 
DIČ: 
Zapísaný: 

Zariadenie pre seniorov a denný stacionár 
Partizánska 15-17 
946 03 Kolárovo 
PaedDr. László Kulich 
VÚB a.s. 
1783841256/0200 
31824633 

2021015876 

(ďalej len „kupujúci") 

2. Predávajúci: 
Názov: Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT a.s.) 
Sídlo: Plynárenská 6 

821 09 Bratislava 
Zastúpený: Ing. Miroslav Kadvolt, predseda predstavenstva 
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s. 
Číslo účtu: 1025996005/1111 
IČO: 31331131 
IČ DPH: SK2020295860 
DIČ: 2020295860 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I , oddiel: Sa, Vložka číslo: 

464/B 
(ďalej len „predávajúci") 

ČI. I. 
Predmet kúpnej zmluvy 

1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je dodávka vybraných druhov kancelárskych potrieb, papiera 
a hygienických potrieb podľa presnej špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1, ktorá tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tejto kúpnej zmluvy (ďalej len „tovar"). 

2. Predávajúci sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto kúpnej zmluve dodá 
kupujúcemu tovar špecifikovaný v prílohe č. 1 a kupujúci sa zaväzuje predávajúcemu zaplatiť 
kúpnu cenu podľa článku I I . tejto kúpnej zmluvy. 

3. Pri vecnom rozšírení cenníka v priebehu platnosti kúpnej zmluvy na návrh kupujúceho 
je predávajúci povinný predložiť kupujúcemu návrh upravenej prílohy č. 1 kúpnej zmluvy. 

4. Po odsúhlasení kupujúcim upravený predmet kúpnej zmluvy bude riešený dodatkom ku kúpnej 
zmluve. 



ČI. II . 
Cena 

1. Cena tovaru je stanovená dohodou zmluvných strán zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 
18/1996 Z. z. o cenách v znení vyhlášky MF SR č. 375/1999 Z. z.. 

2. Cena tovaru je uvedená v prílohe č. 1 k tejto kúpnej zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú 
súčasť. 

3. K cenám tovaru bude pripočítaná DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov. 

4. Cena tovaru je dohodnutá vrátane obalov, balenia, dopravy do miesta plnenia, poistenia 
a ďalších nákladov spojených s dodávkou. 

5. Dohodnutú cenu je možné meniť iba pri zmene colných a daňových predpisov, ako aj iných 
vplyvov majúcich priamy vzťah k stanoveniu ceny (zmene cien vstupov materiálu, energií) 
pričom dôvod zmeny ceny musí byť preukázateľný, avšak vždy len po vzájomnej dohode 
zmluvných strán. 

6. Zmena ceny tovaru po odsúhlasení oboma zmluvnými stranami sa bude realizovať písomným 
dodatkom k tejto kúpnej zmluve. 

ČI. III . 
Miesto plnenia 

1. Tovar bude dodávaný na základe objednávky kupujúceho. 
2. Kupujúci môže realizovať svoju objednávku písomne alebo faxom, resp. e-mailom, 

objednávka musí obsahovať: 
• číslo objednávky 
• dátum vystavenia 
• názov, skladové číslo a množstvo objednaného tovaru 
• dopravné dispozície a miesto určenia 
• iné náležitosti, ak vyplývajú z tejto dohody 

3. Predávajúci zabezpečí dodanie tovaru podľa čiastkových objednávok kupujúceho 
v požadovanom množstve a druhu tovaru vrátane balenia a doručenia na miesto určenia 
uvedené v objednávke kupujúceho. 

4. Miesto určenia:Zariadenie pre seniorov a denný stacionár, Partizánska 15-17,946 03 Kolárovo 
5. Lehota dodania : 5 pracovných dní od prijatia objednávky. 
6. Predávajúci musí bez meškania oznámiť kupujúcemu vznik akejkoľvek udalosti, ktorá bráni 

alebo sťažuje dodávku tovaru a má za následok predĺženie dohodnutej lehoty dodania. 
7. Súčasťou dodávky je dodací list so základnými údajmi o dodávke. 
8. Dodávka tovaru na základe čiastkovej objednávky je splnená dňom písomne potvrdeného 

prevzatia tovaru kupujúcim. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho dňom 
písomne potvrdeného prevzatia tovaru. 

9. Kupujúci zabezpečí písomné potvrdenie prevzatia dodávky v mieste určenia. 
10. Kúpujúci je povinný skontrolovať dodaný tovar podľa dodacieho listu. Ak údaje nesúhlasia 

alebo je porušený, či inak poškodený prepravný obal, odmietne tovar prevziať. 



ČI. IV. 
Platobné podmienky 

1. Pri dodaní tovaru predávajúci vystaví v súlade splatnými predpismi faktúru ako daňový 
doklad. 

2. Faktúra musí obsahovať tieto náležitosti: 
• číslo objednávky kupujúceho 
• číslo dodacieho listu, na základe ktorého bol daňový doklad vystavený 
• obchodné meno a sídlo predávajúceho a kupujúceho 
• identifikačné údaje predávajúceho a kupujúceho (IČO, IČ DPH, DIČ) 
• dátum dodania tovaru 
• dátum splatnosti faktúry 
• dátum vyhotovenia faktúry 
• predmet dodania - skladové číslo a názvy jednotlivých tovarov, jednotková cena, suma 

za jednotlivé druhy tovaru a celkom, sadzba DPH a celková suma DPH, celková 
fakturovaná suma vrátane DPH 

3. Zálohové platby ani platba vopred sa neumožňujú. 
4. Platby budú realizované formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom 

finančného ústavu kupujúceho, po dodaní tovaru a písomnom potvrdení prevzatia tovaru 
kupujúcim, a to na faktúru. 

5. Dohodnutá splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia kupujúcemu. Faktúra musí 
obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu. V prípade, že faktúra nebude obsahovať 
všetky náležitosti, kupujúci j u vráti predávajúcemu na zmenu, doplnenie alebo opravu. 
Do doby doručenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktúry kupujúcemu, lehota 
splatnosti faktúry neplynie. Nová lehota splatnosti začína plynúť od doručenia opravenej, 
zmenenej alebo doplnenej faktúry do sídla kupujúceho. 

ČI. V. 
Zodpovednosť za vady a záruka za akosť 

1. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar vyhovuje príslušným kvalitatívnym parametrom podľa 
platných noriem a poskytuje na daný tovar podľa predmetu tejto kúpnej zmluvy záruku 
po dobu 24 mesiacov odo dňa písomne potvrdeného prevzatia čiastkovej dodávky tovaru. 

2. Podmienky reklamačného konania: 
a) Pri zistení zjavných vád pri odbere tovaru je kupujúci povinný uplatniť písomnou 

formou reklamáciu do 7 dní od prevzatia tovaru, inak právo zo zodpovednosti zaniká. 
b) Skryté vady je povinný reklamovať najneskôr do ukončenia záručnej doby. 

3. Predávajúci je v rámci záručnej doby povinný odstrániť všetky vady tovaru na vlastné 
náklady. 

4. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté nesprávnou manipuláciou, skladovaním 
alebo iným zanedbaním zo strany kupujúceho. 

5. V prípade, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, budú postupovať primerane podľa 
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 



ČI. VI. 
Úrok z omeškania 

1. V prípade omeškania kupujúceho s povinnosťou zaplatiť kúpnu cenu, je predávajúci 
oprávnený vyfakturovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý, aj začatý, 
deň omeškania. 

2. V prípade, že predávajúci nedodrží termín dodania tovaru podľa čl. I I I . ods. 5 a 6 tejto kúpnej 
zmluvy, kupujúci má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny plnenia, t . j . z ceny 
danej rozsahom konkrétnej objednávky, za každý, aj začatý, deň omeškania. V prípade 
vzájomných nárokov predávajúceho a kupujúceho, budú zmluvné strany postupovať podľa 
ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka. 

ČI. VII . 
Záverečné ustanovenia 

1. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2013. 
2. Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 
3. Kúpna zmluva nadobúda účinnosť deň po dni zverejnenia v centrálnom registri zmlúv. 
4. Zmeny a doplnky k tejto rámcovej dohode je možné robiť len formou písomných dodatkov 

po súhlase obidvoch zmluvných strán. 
5. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od zmluvy, keď sa pre niektorú z nich stalo splnenie 

podstatných zmluvných povinností úplne nemožným, ako aj pri porušení podstatných 
zmluvných povinností druhou stranou. Zmluvné strany sa dohodli za podstatné povinnosti 
považovať všetky povinnosti vyplývajúce z tejto kúpnej zmluvy. 

6. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od kúpnej zmluvy, má právo požadovať 
od druhej zmluvnej strany náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia 
moc. 

7. Výpovedná lehota kúpnej zmluvy je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom od doručenia 
písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 

8. Zmluvné vzťahy neupravené touto kúpnou zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka. 

9. Kúpna zmluva je spracovaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých kupujúci obdrží dve vyhotovenia. 
Všetky vyhotovenia sa považujú za rovnocenné. 

10. Zverejnenie Kúpnej zmluvy - zverejnený bude len text Kúpnej zmluvy, avšak pečiatky 
a podpisy zástupcov zmluvných strán zostanú nezverejnené - prekryté. 

11. Zmluvné strany prehlasujú, že kúpnu zmluvu prečítali, jej obsah pokladajú za dôverný a na 
znak súhlasu podpísali splnomocnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

V Kolárove dňa«Ž??P.lí?9.?3 



Špecifikácia tovarov Príloha č.1 

Por. 
číslo 

Názov tovaru 
Merná 

jednotka 

Cena za kus 
bez DPH v 

EUR 

Cena za kus s 
DPH v EUR 

Cena za 
množstvo 
bez DPH v 

EUR 

Cena za 
množstvo s 
DPH v EUR 

1 Výplatné vrecko / 20 ks Bal 1,1548 1,3858 1,1548 1,3858 

Príjmový pokladničný doklad (s DPH, číslovaný, s 
2 potvrdenkou, pre rozpočtovky) Ks 0,7501 0,9001 0,7501 0,9001 

3 Pokladničná kniha I (priepisová) Ks 3,7808 4,5370 3,7808 4,5370 

4 Odkladacia mapa OM 3 / 253 Ks 0,0947 0,1136 0,0947 0,1136 

Obal PP EURO A4 11-dierk. - rastrovaný, 100 ks v 
5 bal Bal 1,3050 1,5660 1,3050 1,5660 

6 Krabica archívna 35x26x11 cm Ks 1,4161 1,6993 1,4161 1,6993 

7 Dosky spisové A4 so šnúrkami nepoťahované Ks 0,2400 0,2880 0,2400 0,2880 

8 Pravítko 30 cm Ks 0,1727 0,2072 0,1727 0,2072 

9 Papier kopírovací A4 80 g Bal 2,7750 3,3300 2,7750 3,3300 

10 Kresliaci kartón A3 190 g Ks 0,0417 0,0500 0,0417 0,0500 

11 Papier tabelačný 25 x 12, 1+1 NCR /1000 zložiek Bal 16,5000 19,8000 16,5000 19,8000 

Kresliaci kartón A4 ( 210x297 mm ) 200 g - bal. 25 
12 hárkov Bal 0,6688 0,8026 0,6688 0,8026 

13 Popisovač 2739 TEXTIL - čierna Ks 0,3047 0,3656 0,3047 0,3656 

14 Záznamová kniha A4 linajková, šitá, 100 I. Ks 1,0730 1,2876 1,0730 1,2876 

15 Zošit 444, A4 linajkový recy (8 mm), 40 I. Ks 0,4568 0,5482 0,4568 0,5482 

16 Blok 85x85x50 - lepený Ks 0,4771 0,5725 0,4771 0,5725 

17 Lepidlo Pritt Gamafix 100g, Ks 0,9295 1,1154 0,9295 1,1154 

18 Lepidlo Chemoprén univerzál 50 ml. Ks 1,1146 1,3375 1,1146 1,3375 

19 Tanier plytký biely 20,5 cm/100 ks balenie Bal 3,4125 4,0950 3,4125 4,0950 

20 Miska na polievku 500 ml/100 ks balenie Bal 3,1375 3,7650 3,1375 3,7650 

21 Pohár s cajchom 200 ml /100 ks Bal 1,1250 1,3500 1,1250 1,3500 

22 Pohár s cajchom 40 ml / 50 ks Bal 1,2500 1,5000 1,2500 1,5000 

23 Papierové obrúsky biele Harmony Classic 70 ks Bal 0,4400 0,5280 0,4400 0,5280 

24 Guľôčkové pero AEH0696,, modré Ks 0,0553 0,0664 0,0553 0,0664 

25 Spony listové 33 mm /100 ks Bal 0,1533 0,1840 0,1533 0,1840 

26 Papier kopírovací A4 80 gr. - mix intenz. 100 hár. Bal 2,2997 2,7596 2,2997 2,7596 

S p o l u X X 11,8733 14,25 


