LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
generálne riaditeľstvo
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

CRZ: 3781/2020/LSR
Príloha č. 2 Výzvy: Kúpna zmluva

Kúpna zmluva
(uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka)
Zmluvné strany
Kupujúci
Obchodné meno:

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Sídlo:

Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

Organizačná zložka:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik
Odštepný závod Žilina

Sídlo:

Námestie M. R. Štefánika č.1, 011 45 Žilina

Právne zastúpený:

Ing. Rudolf Padyšák – poverený riadením odštepného závodu

IČO:

36 038 351

DIČ:

2020087982

IČ DPH

SK2020087982

Kontakt:

0918 334 978

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici dňa 29.10.1999, Oddiel Pš, vložka
č.155S
(ďalej len „kupujúci“)
a
Predávajúci:
Obchodné meno:

KSR – Kameňolomy SR, s.r.o.

Sídlo:

Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen

IČO:

31 559 123

DIČ:

2020470155

IČ DPH:

SK2020470155

Právne zastúpený:

Ing. Liliana Kurcinová – konateľ, Peter Brtayni - konateľ

Kontakt:

JUDr. Michal Sekeráš, tel: 0902 920 062, michal.sekeras@mineral.eu

obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri SR, vedenom Okresným súdom Banská
Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 321/S
(ďalej len „predávajúci“)
(kupujúci a predávajúci ďalej spolu ako „zmluvné strany" a jednotlivo ako „zmluvná strana")
(ďalej len “kupujúci“ alebo ,,verejný obstarávateľ“)
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(ďalej spolu aj “zmluvné strany“)
Preambula
1) Kúpna zmluva je uzatvorená v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení
neskorších predpisov ako výsledok procesu verejného obstarávania v rámci dynamického
nákupného systému na predmet zákazky „Nákup kameniva“.
I. Základné ustanovenia
1) Predávajúci sa touto kúpnou zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu tovar vymedzený v čl. II. tejto
kúpnej zmluvy v lehote určenej podľa v čl. III. tejto kúpnej zmluvy a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za
dodaný tovar kúpnu cenu uvedenú v čl. IV. tejto kúpnej zmluvy za podmienok uvedených v čl. V.
tejto kúpnej zmluvy. Zmluva obsahuje aj podrobnejšie vymedzenie práv a povinností zmluvných
strán.
II. Predmet kúpnej zmluvy
1) Predmetom kúpnej zmluvy je dodanie kameniva, s technickou špecifikáciou podľa ods. 2 tohto
článku (ďalej len „tovar“).
2) Technické a kvalitatívne požiadavky tovaru:
a) frakcia kameniva:
b) typ kameniva:
c) množstvo kameniva:
V prípade rôznych druhov kameniva alebo frakcií, budú technické a kvalitatívne požiadavky
uvedené pre každý typ alebo frakciu osobitne.
3) Všetky písomné doklady budú vyhotovené v slovenskom jazyku, v prípade cudzojazyčných
dokladov musia byť priložené úradne overené preklady.
III. Čas plnenia
1) Tovar sa kupujúci zaväzuje odobrať najneskôr do 31.1.2021
IV. Cena
1) Celková kúpna cena tovaru špecifikovaného v článku II. tejto kúpnej zmluvy je dohodnutá v súlade
so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v celkovej výške 9067,50 Eur
bez DPH za množstvo tovaru v rozsahu a v členení uvedenom v prílohe č. 1 tejto zmluvy, pričom
v prílohe sú uvedené aj jednotkové ceny tovaru za tonu pre ten ktorý druh tovaru.
2) Zmluvné strany prehlasujú, že takto stanovená cena je úplná, záväzná a konečná. V tejto cene sú
zahrnuté a zohľadnené všetky účelne vynaložené náklady predávajúceho, vrátane nakládky na
dopravný prostriedok.
V. Platobné podmienky
1) Zmluvné strany sa dohodli, že celkovú kúpnu cenu za predmet zmluvy uhradí kupujúci nasledovne:
a) Faktúru (daňový doklad) vystaví predávajúci po riadnom prevzatí tovaru kupujúcim, na
základe dodacieho listu podpísaného kupujúcim, ktorý musí tvoriť prílohu faktúry, pričom
predávajúci je oprávnený fakturovať aj čiastkové plnenia.
b) Termín splatnosti faktúry je zmluvnými stranami dohodnutý do 30 dní od dňa doručenia
faktúry kupujúcemu.
c) Cena musí byť fakturovaná výlučne v EUR.
d) Úhrada bude vykonaná bezhotovostne prevodným príkazom na účet predávajúceho.
e) Fakturačná adresa: OZ Žilina, Námestie M. R. Štefánika č.1, 011 45 Žilina
2) Postúpiť pohľadávky alebo iné práva vyplývajúce predávajúcemu voči kupujúcemu z tejto zmluvy
môže predávajúci uskutočniť len po predchádzajúcom písomnom súhlase kupujúceho.
VI. Spôsob, miesto plnenia a dojednania o subdodávateľoch
1) Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpnej zmluvy z lomu Baranová Veľká Čierna
2) Dodanie predmetu zmluvy v mieste plnenia musí byť potvrdené kupujúcim na dodacom liste.
3) Predávajúci pre účely tejto kúpnej zmluvy zodpovedá za plnenia vykonané alebo poskytnuté svojimi
subdodávateľmi pri plnení čiastkových zákaziek rovnako, akoby ich vykonal sám. Pre účely tejto
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4)
5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

zmluvy sa za subdodávateľa považuje v zmysle § 2 ods. 5 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní
osoba - hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom - dodávateľom
písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti plnení ktoré sú predmetom tejto kúpnej zmluvy.
Iná osoba v zmysle tejto zmluvy nie je oprávnená poskytovať plnenia zadávané na základe tejto
zmluvy. Subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora. Predávajúci je povinný uvedenú povinnosť
zabezpečiť zo strany subdodávateľa po celú dobu platnosti tejto kúpnej zmluvy.
Zoznam subdodávateľov, ktorých bude predávajúci využívať pri plnení tejto kúpnej zmluvy a tiež
údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa, tvorí prílohu tejto zmluvy.
Predávajúci zaviazaný z tejto kúpnej zmluvy je povinný počas jej platnosti oznamovať kupujúcemu
akúkoľvek zmenu údajov v rozsahu uvedenom v prílohe o aktuálnom subdodávateľovi uvedenom
v prílohe tejto kúpnej zmluvy, a to písomnou formou najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa
uskutočnenia zmeny.
Predávajúci je povinný kupujúcemu oznamovať každú zmenu subdodávateľa zapísaného v registri
partnerov verejného sektora najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných
údajov.
Zmena subdodávateľa uvedeného v prílohe tejto zmluvy za iného subdodávateľa a/alebo doplnenie
nového subdodávateľa, je možná len na základe doručenej písomnej žiadosti na zmenu
subdodávateľa zo strany predávajúceho a písomného schválenia tejto zmeny kupujúcim.
Písomnú žiadosť na zmenu subdodávateľa predávajúci predloží najneskôr 15 pracovných dní pred
začatím plánovanej subdodávky. Kupujúci má právo odmietnuť návrh na zmenu, resp. doplnenie
nového subdodávateľa a požiadať predávajúceho o určenie iného subdodávateľa, ak má na to
závažné dôvody (napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora
podľa zákona o registri partnerov, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov
verejného sektora vyplýva, nesplnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa §
32, ods. 1 písm. e). Predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho podľa predchádzajúcej vety
bezodkladne vyhovieť a navrhnúť iného subdodávateľa.
Nový subdodávateľ navrhovaný predávajúcim musí spĺňať:
a) podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona, k
predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť
b) musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do
registra partnerov verejného sektora.
Predávajúci s písomnou žiadosťou na zmenu subdodávateľa predloží kupujúcemu aktualizované
znenie Zoznamu subdodávateľov príloha tejto zmluvy), kde uvedie všetky požadované údaje
a zároveň predloží za subdodávateľa doklad o splnení podmienky účasti týkajúcej sa osobného
postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona, k predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť.
Ak predávajúci nevyužíva subdodávateľov, vyššie uvedené ustanovenia čl. VI sa neuplatňujú
a Príloha zmluvy “Zoznam subdodávateľov“, nie je súčasťou kúpnej zmluvy.

VII. Kvalita tovaru
1) Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpnej zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú
zodpovednosť podľa platných právnych predpisov.
2) Predávajúci je zodpovedný za to, že dodaný tovar zodpovedá akosti a parametrom dohodnutým
v článku II tejto zmluvy.
VIII. Reklamácie a nároky z chýb
1) Zjavné vady dodaného tovaru musia byť kupujúcim reklamované do 30 dní od dodania tovaru.
2) Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od
predávajúceho.
3) Reklamáciu z titulu vád tovaru predávajúci vybaví najneskôr do 10 dní od jej doručenia spôsobom
určeným kupujúcim z nižšie uvedených možností a ak kupujúci neurčí, vybaví reklamáciu jedným z
nasledovných spôsobov:
a) výmenou vadného tovaru za tovar bez vád,
b) odstránením vád dodaného tovaru, za podmienky, že s tým kupujúci súhlasí,
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c) dobropisom vo výške kúpnej ceny vadného tovaru, ktorý kupujúci následne vráti.
4) Predávajúci nesie zodpovednosť za škody vzniknuté vadou tovaru ako aj označením tovaru v celom
rozsahu.
IX. Osobitné ustanovenia
1) V prípade omeškania predávajúceho s dodaním predmetu kúpnej zmluvy podľa článku III. má
kupujúci právo na zmluvnú pokutu vo výške 1 % z kúpnej ceny nedodaného predmetu kúpnej
zmluvy za každý deň omeškania.
2) V prípade omeškania kupujúceho s uhradením kúpnej ceny podľa článku V. tejto kúpnej zmluvy má
predávajúci právo účtovať kupujúcemu úrok z omeškania v príslušnej zákonnej výške.
3) V prípade, ak v dôsledku porušenia povinnosti na strane predávajúceho odstúpi kupujúci od tejto
kúpnej zmluvy, tak má kupujúci právo na zmluvnú pokutu vo výške 10 % z celkovej kúpnej ceny
podľa článku IV tejto kúpnej zmluvy.
4) V prípade omeškania predávajúceho s vybavením reklamačného konania podľa článku VIII. ods. 3
tejto kúpnej zmluvy má kupujúci právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z kúpnej ceny
reklamovaného tovaru za každý deň omeškania.
5) Nárok na náhradu škody prevyšujúci výšku dohodnutej zmluvnej pokuty nie je dotknutý. Zmluvné
pokuty v zmysle tohto článku kúpnej zmluvy je možné kumulovať.
6) Zmluvná pokuta je splatná do 5 dní odo dňa jej písomného uplatnenia.
X. Ukončenie kúpnej zmluvy
1) Od tejto kúpnej zmluvy možno písomne odstúpiť v prípadoch uvedených v tejto kúpnej zmluve,
a tiež na základe príslušných ustanovení Obchodného zákonníka alebo iného osobitného právneho
predpisu.
2) Za podstatné porušenie tejto kúpnej zmluvy na základe ktorého môže kupujúci okamžite odstúpiť
od tejto kúpnej zmluvy sa považuje najmä ak:
a) predávajúci bude v omeškaní s dodaním predmetu tejto kúpnej zmluvy podľa článku III. o viac
ako 8 dní.
b) predávajúci dodal na základe tejto kúpnej zmluvy nekvalitný tovar , za ktorý sa považuje tovar
nespĺňajúci podmienky podľa článku II. a VII. tejto kúpnej zmluvy,
c) predávajúci pri plnení predmetu tejto kúpnej zmluvy konal v rozpore s niektorým so všeobecne
záväzných právnych predpisov,
d) predávajúci stratil podnikateľské oprávnenie vzťahujúce sa k predmetu tejto kúpnej zmluvy,
e) predávajúci sa počas platnosti tejto kúpnej zmluvy dostane do Zoznamu platiteľov DPH,
u ktorého nastali dôvody na zrušenie jeho registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) druhého
bodu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
f) predávajúci porušil povinnosť z iného záväzkového vzťahu, ktorý má uzatvorený s kupujúcim.
3) Právne účinky odstúpenia od tejto kúpnej zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia
o odstúpení druhej zmluvnej strane.
4) Odstúpenie od tejto kúpnej zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej
strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné.
5) Predčasne ukončiť túto kúpnu zmluvu je možné aj písomnou dohodu zmluvných strán.
6) Doručovanie prostredníctvom pošty: v prípade neprevzatia zásielky adresátom sa zásielka
považuje za doručenú dňom, v ktorý sa ako neprevzatá vrátila odosielateľovi. Zmluvné strany sa
dohodli, že pre doručovanie kupujúcemu je rozhodná adresa, ktorá je ako jej sídlo uvedená v záhlaví
tejto zmluvy a pre doručovanie predávajúcemu adresa zapísaná ako jeho sídlo v obchodnom
registri, a ak nemá svoje sídlo, adresa zapísaná ako jeho miesto podnikania v živnostenskom
registri. Ak predávajúci nemá ani miesto podnikania, je pre doručovanie predávajúcemu rozhodná
adresa jeho miesta trvalého bydliska.
XI. Záverečné ustanovenia
1) Pokiaľ nie je v tejto kúpnej zmluve dohodnuté inak, platia v ostatnom ustanovenia Obchodného
zákonníka v platnom znení a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov
2) Zmeny alebo doplnenia tejto kúpnej zmluvy je možné vykonať len písomnými dodatkami zmluvy
podpísanými obidvomi zmluvnými stranami.
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3) Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana dostane po dvoch
vyhotoveniach.
4) Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že kúpna zmluva bola vyhotovená slobodne, vážne,
bez akéhokoľvek nátlaku, ako prejav ich skutočnej vôle a že si ju prečítali a súhlasia s jej obsahom.
5) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka.
6) Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh
a dodatkov v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

V Žiline, dňa 17.8.2020

V ........................., dňa .....................

Kupujúci:

Predávajúci:

Ing. Rudolf Padyšák
poverený riadením odštepného
závodu

obchodné meno
zastúpená titul, meno a priezvisko
funkcia

Príloha č. 1: Množstvo tovaru, frakcia, typ kameniva a ich jednotkové ceny.
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