
KÚPNA ZMLUVA ě't f /0 f lĐl ľf tro
1. Gasť:Kolesovýtraktol

uzavretápodľa zákonač.34312015z.z.overejnomobstarávaniaozmeneadoplnenĺniektoýchákonovapodÍazákonač.513/199'lZb.obchodný
zákonnĺk v znenĺ neskonšich predpisov (ďalej len 

"obchodný 
ákonnik")

ČÉnok l
Zmluvné strany

PredávajÚci AGROsERVls spol. s r.o.

Sĺdlo: Hadovská cesta 6, 945 0'l Komámo

lČo: 31441751

DlČ: 2o2o4'l2812
lČ DPH: sK2o2o412812
zapĺsaná v obchodnom ąistri okresného súdu Nitra, odd. Sro, vloŽka .čislo 3422N
bankové spojenie VÚB a.s.

Čĺslo Účtu: sK3o o2o0 oooo 0024 4649 6353

zastúp. lng. Béla Molnär- konatel spoločnosti

Mária Porubszká - konateľ spoločnosti
(ďalej len "Predávajúci'v 

príslušnom gramatickom tvare)

A

KupulÚcl:

Názov: obec Staškov
Adresa: ul. Jozefa Kronera 588,023 53 Staškov

Kĺajina: Slovenská republika

Zastúpený: lng. Ladisbv Šimčisko -slarosla obce

lČo: 003'ĺ4293

DlČ: 2020553271

Banková inštitúcia: Prima banka Slovensko, a. s.

Čísb účtu: sK12 5600 oooo oo77 'l5492oo4
e_mail: starosta(Ôstaskov.sk
(ďalej len 

"Kupujúci" 
v prĺslušnom gramatickom tvaÍe)

(spoločne ako 
"Zmluvné 

slrany'v prislušnom gnamatickom tvare)

uzatváĘú túto zmluvu:

PREAMBULA
Podkladom pre uzatvorenie tejto Kúpnej zmluvyje úspeŠná ponuka Predávajúceho, ktoru predloŽil do súťaŹe realizovanej podla zákona č. 34312015Z'z'o
veĘnom obstarávani a o zmene a doplnenĺ niektoých zákonov v znenĺ neskoršich predpisov na predmet zákazĘ pod náaĺom: 

"Dodávka 
technológie

na zabezpečenie triedeného zberu odpadov - obec Staškov" časť: Kolesor{ tĺaktor - JoHN DEERE 5íoo M.

čÉnok l
Pledmet Kúpnejzmluvy

1.'l Touto KÚpnou zmluvou Predávajúci zauäzu1e dodať pre Kupujúceho Tovar deÍjnovaný v opise predmetu zákazky Priloha č. 'l a Priloha č. 2 tejto Zmluvy
(ďalej len 

"Tovaŕ 
v prislušnom gramatickom tvare). Predávajúci sa zaväzuje previesť na Kupujúceho vlastnĺcke právo ktomuto Tovaru a Kupujúci sa

zaväzuje tento Tovar prevziať a zaplatiť Predávajúcemu za jeho dodanie dohodnuttl odmenu.
'ĺ.2 Táto Zmluva je s Predávajúcim uzatvorená na základe riadne ukončeného a vyhodnoteného Verejného obstanania.

1.3 Tovar bude slúŽiť pre ú&ly práce Kupujúceho.

1.4 Predávajúci prehlasuje, Že na dodanie Tovaru v zmysle čl' l bodu 1,1 tejto Zmluvy je oprávnený podľa platných právnych pĺedpisov.
'ĺ.5 Predävajúci dodá Tovar a poslq1tne všetĘ sluŽby vďahujúce sa na predmet kúpy Vo Vlastnom mene ana vlastnÚ zodpovednosť, vsÚčinnosti

s Kupujúcim, komplexne a úplne. Pri všetkých aktivitách musĺ Predávajúci dbať na dobré meno Kupujúceho.
'l.6 Nävrh na uzavretie čiastkovej Zmluvy s Predävajúcim podáva Kupu|úci formou pisomnej objednávky na dodanie dohodnutého Tovaru. objednávka
musi byť úplná. Za úplnú objednávku sa podÍa tejto Zmluvy povaŽuje len objednávka čitateÍná, s údajmi uvedenými v 1.7 tohto článku Zmluvy a podpisaná

Kupujúcim.

1.7 Zmluvné strany sa dohodli, Že objednávka musĺ obsahovať najmä:

(i) názov a sídlo Kupujúceho , a jeho identifikačné údaje (lČ0, lČ DPH, bankové spojenie)
(ii) mnoŽstvo a špeciÍikáciu objednávaného Tovaru,

(iii) miesto dodania Tovaru,

(iv) lehotu' v ktoĘ má byť Tovar dodaný (doba dodania),
(v) dátum vystavenia objednávĘ.
1 '8 Kupujúci sa zaväzuje, Že ob.jednávku doruči Predávajúcemu osobne, poštou, e-mailom.

1'9. Predávajúci je povinný najneskôr nasledujúci pncovný deň po dni doručenia objďnávĘ od KupujÚceho potvrdiť prijem a akceptáciu objednávky, a to
rovnakou formou, ako bola objednávka doručená Predávaiúcemu (osobne, poštou, íaxom, e-mailom). Potvrdenim objednávky zo strany Predávajúceho sa
povaŽuie objednávka za uzavretu, s ým' że Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu Tovar podla prĺslušnej objednävĘ do dohodnutého miesta dodania
v dobe dodania uröene.| v objednávke alebo v tejto Zmluve a Kupujúci takto objednaný Tovar prevezme a zaväzuje sa zaň zaplatiť dohodnutu zmluvnÚ

cenu.

1.10 Zmluvné strany sa dohod|i, Že ak PredávajÚci plánuje nahnadiť Tovar, Korého dodanie je predmetom tejto Zmluvy, napr. obdobným Tovarom vyššej
typovej rady' pĺsomne oznämi tulo skutďnosť KupujÚcemu. Tento oMobný Tovar musĺ spĺňať podmienty prilohy tejto Zmluvy (Technická špeciĺikácia), a
musĺ byť za dodaný za podmienok stanovených v te|to Zmluve' Dodanie obdobného Tovaru vyššej ýpove| rady musi byť odsúhlasené Kupujúcim potvrdené

v protokole podpĺsanom oboma zmluvnými stranami



1.1 1 Zmluvné strany sa dohodli, Že súčastbu Tovaru je vŽdy aj prĺslušná dokumentácia, vrátane návodu na montáŽ, prevádzku a údrŽbu Tovaru poöas jeho

Životnosti, prĺslušné osvedčenia, atesty, certiÍikáty a protokoly o vykonaných skúškach; dokumentáciu |e PredävajÚci povinný predloŽiť v slovenskom jazyku,
pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak,.

ČHnok ll
Spôsob, termÍn a miesto plnenia

2.1 Predávajúci sa zaväzuje Kupujúcemu dodať Tovar v dohodnutej dobe a do určeného miesta dodania. V prĺpade, ak sa zmluvné strany v Öiastkove|

objednávke nedohodnÚ inak' je doba dodania Tovaru stanovená na 6 mesiacov odo dňa uzatvorenia čiastkove| objednávke.
2.2 Povinnosť Predávajúceho Kupujúcemu Tovar je splnená ým, Že Kupujúcemu umoŽni s Tovarom nakladať (t. j. Tovar prevzia$ v dohodnutom mieste
dodania.

2'3 Kupujúci sa zaväzuje prevziať Tovar v dohodnutom mieste dodania'

2.4 V prĺpade prekáŽok spočĺvajúcich vo vyŠšej moci, ktoré Predávajúcemu bránia v splnenĺ jeho povinnostĺ dodať Tovar KupujÚcemu v dojednanej dobe
podÍa riadnej a úplnej objednávky, predlŽuje sa lehota na dodanie Tovaru o dobu trvania ýchto prekáŽok. Predávajúci sa zaväzuje, Že vznik a
predpokladanú dobu trvania prekáŽok podľa prvej veý oznámi bez zbytolného odkladu Kupujúcemu.

2.5 Miestom plnenia Zmluvy je obec Staškov ak nie je v objednávke určené inak'

2'6 PredávajÚci sa zaväzuje dodať Tovar na svoje nebezpečenstvo, dodať Tovar pre Kupuiúceho v súlade so špeciÍikáciou, poŽiadavkami na paramelre,

rozsahaVsúladesvystavenouobjednávkouKupu.|úcimapodlaPrĺlohyč'1aPrĺlohyč.2tejtoZmluvy,ktorátvorĺneoddeliteľnúsÚčasťtejtoZmluvy.
2.7 PredávajÚci sa zaväzuje vyłať Kupujúceho na pÍevzatie dodávky Tovaru aspoň 3 pracovné dni vopred' Dodávka Tovaru bude pńpravená na faktické
odovzdanie a prevzatie, bez vád, pričom súčasťou dodávky musia byť i všetky dokumenĘ vzťahujúce sa na Tovar ako napr. áručný list, certifikáý a iné.

2.8 KupujÚci potvrdi úplné prevzatie Tovaru v prebenacom a odovzdávamm protokote. V pripade, ak Tovar nebude spĺňať podmienky uvedené v tejto

Zmluve alebo v Priloho č. 1 a Prĺlohe č. } má Kupujúci pĺavo Tovarneprevziať a uplatniť si reklamáeiu voěi Pĺedávajúcemu v pĺsomnej podobe'

2.9 Predáva|úci zodpvedá za vady a nedostatky, ktoré má Tovar v čase jeho dodania Kupujúcemu, za Koré sa povaŽujÚ aj vady, Koré Kupuiúci zisti
v rámci oboznamovania sa sjeho funkčnosťou. Ďabj je Predávajúci povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady Tovaru, za vznik Korých
popiera zodpovednosť' ktorých odstránenie však neznesie odklad vzhÍadom na potrebu Kupu.júceho ńadne a bezodkladne pouŽivať Tovar.
2.'l0 Vadou Tovaru sa rozumie odchýlka v mnoŽstve' akosti, Vyhotovenĺ, kompatibilite, baleni alebo vybavenĺ na prepnvu stanovenom technickými
normami, vŠeobecne zäväznými právnymi predpismi ako aj usmemeniami a poŽiadavkami Kupujúceho, ako aj absencia akýchkoľvek dokumentov
vďahujÚcich sa na Tovaĺ, ktoré sÚ potrebné pre jeho riadne uŽĺvanie alebo ktore sÚ určené touto Zmluvou.
2.'ĺ1 Zmluvné strany sa dohodli na zárulnej dobe Tovaru minimálne 24 mesiamv, plynúcej od podpĺsania ńadneho odovzdávacieho a preberacieho
protokolu' V pripade' ak výrobca toho ktorého Tovaru poskytuje záruku v dlhšom trvani bezplatne, bude táto záruka v rovnakom rozsahu a za ĺovnaĘch
bezodplatných podmienok posĘylnutá Kupujúcemu.Záručnä doba na Tovar začina plynúť dňom riadneho odovzdania a prevzatia Tovaru Kupujúcim.

2'12Predávajúcije povinný reagovať na pĺsomnú reklamáciu alebo poŽiadavku na Servis Tovaru po dodanĺ alebo počas áručnej doby osobným prevzatim

reklamovaného Tovaru alebo vykonanĺm pożadovaného Servisu Pĺedávajúcim do 48 hodĺn od nahlásenia vady Kupujúcim, resp. odoslania poŽiadavky na
Servis Kupujúcim.

2.13Predávajúci jepovinnývyriešiťreklamácienavadynajneskÔrdo30dní oduplatneniareklamácie,atoodstránenĺmvadyalebododanimnáhradného
Tovaru bez vád tak, aby dodaný Tovar bez vád plne zodpovedal ŠpeciÍikácii v Prílohe č.1 Ęto Zmluvy' Riešenie vád Tovaru sa V ostatnom bude riadiť

všeobecnými ustanoveniami Obchodného zákonnĺka.

2.14 Na opravovaný Tovar počas záručnej doby sa prerušuje plynutie záručnej doby na obdobie počĺnajúce odoslanĺm reklamácie a končiace vyriešenim
reklamácie.

2'15 Zäručĺrá doba na Tovar bude automaticĘ predĺŽená o dobu, poöas ktorej nemohol byť Tovar uŽívaný z dôvodu vád alebo poškodenia, za ktoré nesie
zodpovednosť Predávajúci.

2.'16 V pripade' ak po vystaveni objednávĘ KupujÚcim dolożi Predávajúci hodnovemým spôsobom, Že nieklorá súčasť Tovaru alebo špeciÍikovaný
parameter (konkrétna poloŽka vzmysle Prílohy č.2 uŽ nie je na trhu dostupná, mÔŽu sa Kupujúci aPredávajúci dohodnÚť na nahradenĺ tejto

sÚčasti/parametra ToVaru ekvivalentným ale nie horšĺm riešenĺm v parametroch deÍinovaných v špeciÍikácii, ktorá bola sÚčasťou VeĘného obstarávania
a to v pĺsomnej podobe íormou dodatku k te|to Zmluve.

ČÉnok lll
Zmluvná cena a platobné podmienĘ

3.'l Kúpna cena za Tovarje stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 z. z. o cenách v zneni neskoršĺch predpisov a cena je stanovená a to najmä: balné,

clo, dopravné náklady' vyklädĘ a všetky náklady súvisiace s dodanĺm Tovaru KupujÚcim a posĘfinutia iných sluŽieb súvisiacich s predmetom plnenia,

predovšethým v podobe záručného seĺvisu na Tovar.

3.2 Celková zmluvná cena bez DPH |e 80 561'00 EUR
Sadzba DPH 20 %

Výška DPH je '16 1'ĺ2,20 EUR
Celková zmluvná cena s DPH je 96 673'20 EUR

3.4 Zmluvná cena zahrňa dopľavu Tovaru do dohodnutého miesta dodania podla objednávky, ako aj všetky ostatné náklady Predávajúceho vynaloŽené na

splnenie poŽiadaviek v sÚvislosti s touto Rámcovou dohodou. K fakturovaným cenám za dodaný Tovar bude uplatnená DPH v zmysle platných právnych
predpisov Slovenskej republiky v čase fakturácĺe.

3.5 Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej ceny riadnym dodanim Tovaru Kupu|úcemu do dohodnutého miesta dodania v dohodnutom

mnoŽstve a kvalite, potvrdenĺm akceptačného/preberacieho protokolu Kupujúcim a doručenĺm faKúry za predmetné plnenie Kupujúcemu.
3.6 Predávajúci vystavĺ faktúru za dodaný Tovar s 60 _ dňovou splahosťou odo dňa doruöenia faKúry KupujÚcemu, vŽdy po dodanĺ a prevzati predmefu

plnenia deÍinovaného v objednávke Kupujúcim, ak si v objednávke zmluvné strany nedohodli dlhšiu splatnosť vystavenej faktúry pre konkrélny dodaný
Tovar.

3.7 Predávajúci pošle vystavenÚ faKúru na adresu sídla Kupujúceho. Srjčastbu faKury bude oprávnenými osobami obojstranne potvrdená objednävka a
klpia akceptalného/preberacieho protokolu potvrdeného Kupujúcim. Faktúry budú vystavené a uhradené v oficiálnej mene Slovenskej republiĘ, aKuälne
platnej ku dňu vystavenia prislušnej faktúry, ak sa v objednáVke pre konkrétny Tovar nedohodne inak.

3.8 Vpripade'ŽefaKúranebudeobsahovaťvŠetkynáleŽitosti podlaS74ods.(1)zákonać,.22212004Z'z.vplatnomznenĺ,aleboknej nebudúpriloŽené
doklady dohodnuté zmluvnými stranami' je Kupujúci oprávnený vrátiťju Predávajúcemu na doplnenie. V takom prĺpade sa preruŠĺ plynutie lehoý splalnosli
a nová lehota splahosti začne plynúť doručenĺm opravene| alebo doplnene'j faktúry.



3.9 Predävajúci zniŽi jednotkové ceny uvedené v Prilohe č. 2 te.ito Zmluvy kedykoÍvek počas tĺvania tejto Zmluvy bez potreby uzatvorenia dodatku k tejto
Zmluve, a to v pripade zavedenia tzv' akciových alebo sezÓnnych cien Tovaru na trhu,

3.10 Ak sa do terminu dodávky Tovaru zvýŠia náklady vyplývajúce zo zmien platných právnych predpisov (napr. colných a daňových predpisov),

bankouých sadzieb, rozhodnutí štátnych organov a iných podmienok, ktore v čase uzavretia Zmluvy nebolo moŽné predpokladať, Predávajúci je

oprávnený navńnúť úpnavu cien.

ČHnok lV
Práva a povinnosti zmluvných strán

4.1 Predávajúci potvrdzuje, że sa dÔkladne zoznámil s rozsahom a povahou pŽadovaného Tovaru, a s podkladmi predloŽenými Kupujúcim, Koré
Predávajúci povaŽuie za dostačuiÚce, Predávajúci potvrdzuje, Že sÚ mu známe technické, kvalitativne a iné podmienky dodávaného Tovaru.
4.2 PredávajÚci je povinný dodať Tovar pre Kupujúcehosprofesionálnou starosllivosťou, v poädovanej kvalite, na svoje náklady ana svoje
nebezpečenstvo. Predávajúci je oprávnený vyuŽiť pre dodanie Tovaru aj tretie osoby, ale len v prĺpade obdrŽania osobitného pĺsomného súhlasu
Kupujúceho' pńčom Predávajúci zodpovedá v takom prĺpade, ako keby Tovar dodával sám a zaväzuje sa dodrŽiavať zásady mlěanlivosti a ochnany

informácii o všetĺaých skutočnosliach, ktoré by mohli poškodiť obchodné záujmy alebo dobré meno Kupujúceho.

4.3 Predávajúci a Kupujúci sa zaväzu|ú, Že si budú poskytovať potrebnú sÚčinnosť pń plnenĺ záuäzkou vyplývąúcich z tejto Rámmvej dohody a navzájom
sa budú včas informovať o všetkých skutočnostiach potrebných pre spoluprácu podla tejto Rámmvej dohody.

4.4 Predávajúci sa zaväzuje, Že zabezpečĺ také kapacity a osoby s odbomými znalosťami a technickým vybavenim, ktoré sú k dodaniu Tovaru potrebné.

Predávajúci prehlasuje, Že má v čase podpisu/uzatvorenia zmluvy všetky povolenia a licencie, ktoré sÚ nevyhnutné k dodaniu Tovaru, a Že tieto povolenia

sú postačujúce k tomu, aby mohol Tovar ńadne a úplne dodať.

4'5 Pri dodanĺ Tovaru bude Predávaiúci postupovať samostatne' pričom J€ povinný dodrżiavať pľávne pĺedpisy, teehnieké a inó noľmy a je viazaný pďynmi
Kupujúceho. Predáva.iúci sa v pripade nevhodnosti pokynov KupujÚceho zaväzuje Kupujúceho na túto skutočnosť bezodkladne pĺsomne upozomiť,
popisať prislušný nevhodný pokyn a moŽné nąatívne dÔsledky jeho splnenia.

4.6 Postúpenie akýchkolvek pohľadávok Predávajúceho vyplývajúcich z te|to Zmluvy je moŽné len s predchádzajúcim pĺsomným súhlasom Kupujúceho.
4.7 S poukazom na ustanovenia zákona č. 22212004 Z.z. o dani z pńdanej hodnoty (ďalei len 

"Zákon 
o DPH') upravujÚce ručenie Kupujúceho za DPH

uvedenú vo faKÚre Predávajúceho,

Predávajúci:

vyhlasuje' Že ku dňu podpisu tejto Zmluvy neexistujú dôvody, na základe Koých by sa Kupujúci ako odberateľ mal stať ruěiteÍom za daň nezaplatenú
Pĺedávajúcim ako Predávajúcim podľa $ ô9 ods. 14 v nadväznosti na $ 69b Zákona o DPH; najmä, Že nemá nedoplatĘ na daniach a nie sú u neho
dôvody, pre ktoré by mohlo dÔjsť k zrušeniu |eho registľácie pre DPH podÍa $ 81 ods' 4 pĺsm. b) druhého bodu Zákona o DPH a nie je vedený v zozname
osôb' u Koých nastali dÔvody na zrušenie ąistrácie pre DPH podÍa $ 8'l ods. 4 pĺsm. b) druhého bodu Zákona o DPH, vedenom Finančným riaditeľstvom

Slovenskej republiĘ (ďalej len ,Zoznam rizikových subjektoŕ); a zaväzuje sa, Že najneskôrdo 3 dni od vzniku takej skutočnosti, bude Kupujúceho pĺsomne

iníormovať o vzniku dôvodov, pre Koré by mohlo dôjsť k zrušeniu rąistĺácie Predávajúceho pre DPH podra s 81 ods' 4 pĺsm. b) druhého bodu Zákona
o DPH a najneskÔr do 3 dni od vzniku skutočnosti bude písomne informovať Kupujúceho o tom, że Predávajúci bol zverejnený v Zozname ńzikových
subjeKov a uvedie dátum łeĘnenia.
4.9 Predávajúci je v kaŽdej faKúre, Koru vystavĺ pre Kupujúceho po dni łeĘnenia Predávajúceho v Zozname rizikorĺých subjektov, povinný túto

skutočnosť uviesť a tieŽ označiť sumu vo tĺýŠke DPH ako rizikové zádżné. V prĺpade, ak Predáva|úci svoje łeĘnenie v Zozname ńzikových subjektov
a ńzikové zádżné vo íaktúre neuvedie, je KupujÚci opnávnený vrátiť PredávajÚcemu takúto faktúru a poŽadovaťjej opnavu, a odo dňa doručenia opravenej
faktúry Kupujúcemu začina opätovne plynúť jej nová doba splatnosli. Kupujúci je oprávnený zadżať sumu vo výške DPH z każdej faKúry Vystavenej
Predávajúcim po dni jeho łerejnenb vZozname ńzikorĺých subjektov, ato aj vprĺpade, ak si Predáva'júci nesplní ktorukoľvek z povinnosti vzmysle
predchädzajúcich ustanovenĺ tohto článku.

4.10 Kupujúci je oprávnený zadĺŽan'ú sumu pouŽiť na úhradu Predávajúcim neuhradenej DPH, ktoru bude Kupujúci povinný uhnadiť za Predávajúceho ako
ručiteÍ podÍa Zákona o DPH Vrátane jej započĺtania v prĺpade, ak daňový úrad pouŽije Kupujúcemu uplatnený nadmemý odpoöet na kompenáciu za DPH
neuhradenú Predávajúcim. NepouŽitú, prĺpadne daňovým únadom vrátenú časť zadrŽanej sumy KupujÚci vráti Predávajúcemu po predloŽeni potvrdenia

vydaného prĺslušným správcom dane, Že dôvody, pre ktoré sa stal Kupu|úci ručitelom za DPH, uż odpadli, alebo Že Predávajúci uhradil svoju daňovÚ
povinnosť za obdobia' kedy s Kupujúcim obchodoval'

4.1'l V pripade' ak bude Predávajúci zveĘnený v Zozname rizikových subjektov, je Kupujúci tieŽ oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy.
4.'ĺ2 Predávajúci je povinný zabezpečiť, aby bol v čase uzatvorenia Zmluvy ako aj potas celej Doby platnosti zapĺsaný v rąistri partnerov verejného
seKora podÍa Zákona o registri pańnerov Verejného seKoa. Ak sa budÚ na strane Predávajúceho ako Zmluvnej strany podieľať na dodani Tovaru viaceré
subjeký, Predávajúci zodpovedá za to, Že tieto budú počas celej Doby platnosti zapisané v rąistń partnerov veĘného sektora, ak sa na ne táto povinnosť
podľa Zákona o registri pańnerov Verejného seKora vzťahuje.

4.13 Predävajúci sa zaväzuje strpieť Výkon kontroly/audilu súvisiaceho s vykonanĺm diela kedykoÍvek počas plahosti a účinnosti prislušnej Zmluvy o
posĘ1tnutĺ nenávrahého Í]nančného príspevku uzavretej objednávateÍom ako prijĺmateľom nenávratného finančného prispevku za účelom Íinancovania
predmetného diela, a to zo strany oprávnených osôb na Výkon kontroly/auditu v zmysle prislušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä Zákon o
príspevkuztŠr-zi*onć,'29212014oprĺspevkuposkytovanomzeurlpsĘchŠtrukturálnychainvestičnýchfondovaozmeneadoplnenĺniektoých
zákonov. Zákon o finančnej kontlole a audite-zakon č.357/2015 Z. z. o Íinančnej kontrolea audite o zmene a doplnení niektorých zákonov v znenĺ
neskorśich predpisov a prĺsluŠnej Zmluvy o nenávatnom ĺinančnom prispevku a jej prĺloh vĺátane Všeobecných zmluvných podmienok a poskytnúť týmto

orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie teito povinnosti ZhotoviteÍaje podstatným poruŠením zmluvy' Koré oprávňuje objednávateľa
od zmluvy odstúpiť'

oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:

a. Poskytovatel a nĺm poverené osoby,

b. Útvar vnÚtomého auditu Riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateÍského orgánu a nimi poverené osoby,

c. Najvyšši kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Ceńifikačný orgän a nimi poverené osoby,
d' orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poveÍené na výkon kontroly/auditu,

e, splnomocneni záslupcovia EurÓpskej Komisie a Európskeho dvon audĺtorov,

f. orgán zabezpečujúci ochranu ĺinančných záujmov EÚ,
g. osoby pńzvané oĺgánmi uvedenýmiv pĺsm. a) aŽ f) v súlade s prĺslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.



Článok V
Vlastnícke právo k Tovaru

5.'l Vlastnĺkom Tovaru aż do jeho odovzdania Kupujúcemu je PredávajÚci, ktoý znáša dovtedy aj nebezpečenstvo škody na Tovare.

5.2 Vlastníctvo a nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho jeho prevzatĺm.

ČÉnok Vl,
Subdodávatelia a pľavidlá pÍe zmenu suModávateľov

6.1 Predávajúci predkladá v Prĺlohe č. 3 k tejto zmluve zoznam vŠetkých svojich subdodávateÍov (identiÍikačné údaje a predmet subdodävky) a údaje o
osobe opĺávnenej konať za kaŽdého suModávate]a v rozsahu meno a prieaisko, adresa pbytu, dátum narodenia. Rovnako Predávajúci doloŽĺ, Že

subdodávatelia splňajú povinnosť zápisu do registÍa partnerov veĘného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateÍa tento zápis vyŽadu.je. AŽ do
splnenia tejto Zmluvy je predávajúci povinný oznámiť Kupujúcemu akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch uvedených v Prĺlohe č,3.

6.2 Predávajúci je oprávnený kedykolvek počas tÍvania Ęto Zmluvy vymeniť KoréhokoÍvek subdodávatela, a to za predpokladu, Že nový subdodávateľ

splňa povinnosť zäpisu do ąistra partnerov Verejného seKora, ak zákon pre takéhoto subdodávateÍa tento ápis vyŽaduje. NajneskÔr sedem (7) dnĺ
pred prijatĺm subdodávky od nového subdodávateľa, alebo od uzavretia zmluvného váahu s novým subdodávateÍom (podľa toho ktorá udalosť
nastane skôr), je predävajúci povinný oznämiť KupujÚcemu (identiÍikačné) údaje o novom subdodávateľovi a o osobe opráVnenej konať za nového
subdodávateľa v rołahu meno a pńezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

6.3 V pripade porušenia ktoĘkoľvek z povinnosti ýkajúcej sa subdodávate]ov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa alebo
povinnosť zápisu do rąiska pańnerov verejného sektora), má kupujúci právo odstúpiť od tejto Rámcovej dohody a má nárok na zmluvnú pokutu vo
Výške 5% z celkovej zmluvnej ceny za kaŽdé poruŠenie ktoĘkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.

ČHnok Vll
Zmluvné poku$ a sankeie

7.1 V pripade omeškania s dodanĺm Tovaru si mÔŽe Kupujúci uplatniť voči Predávajúcemu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo ýške 0,01 % hodnoty

Tovaru za kaŽdý začaý deň omeškania.

7'2 V pripade omeškania s úhradou kúpnej ceny podÍa článku lll tejto Rámcovej dohody KupujÚcim, si môŽe Predávajúci uplatniť voči Kupujúcemu nárok na

zaplatenie zmluvnej pokuý vo ýške 0,01 % zo sumy, s úhradou ktorej bude Kupujúci v omeškani, ato zakaŻdý zařaý deň omeškania.

7 '3 Za każdÚ jednu reklamovanú vadu v zmysle článku ll tejto Zmluvy si mÔŽe Kupujúci uplatniť voči Predávajúcemu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty

vo ýške 'ĺ0% z ceny Tovaru (zańadenia), ktorého sa toto pochybenie Predávajúceho ýka.
7.4 V pripade, ak Predávajúci aj p uplatnenĺ reklamäcie Kupujúcim dodá náhnadný Tovar s vadami alebo nedodżĺ lehotu, si môŽe voěi nemu uplatniť

Kupujúci nárok na zaplatenie zmluvnej pkuty vo výške 20% z ceny Tovaru (zariadenia), ktorého sa toto pochybenie Predávajúceho ýka.
7'5zal'ażdé porušenie ktoĘkolvek zmluvnej povinnosti uvedenej vbode 2.13 a2.14 článku ll Zmĺuvy, mÔŽe si Kupujúci uplatniť voěi PredávajÚcemu

nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300 EUR (slovom trĺsto eur). Toto pľávo Kupujúceho pretrváva po podpisanĺ preberacieho a odovzdávacieho
protokolu zmluvnými slranami po dobu plynutia záruky kaŽdej.|ednej súčasti dodaného Tovaru, vrátane prĺpadne predlżenej záručnej doby v zmysle bodu
2.'ĺ6 ělánku ll tejto zmluva.

7.6 V prĺpade' ak Kupujúci nebude môď prevziať od Predávajticeho kompletne dodaný Tovar v zmysle ustanovenĺ tejto Zmluvy a špeciÍikácie uvedenej v
Prĺlohe č.2 ani 30 dni po lehote dodania uvedenej v tejto Zmluve z dÔvodu, ktoý nebude na strane Kupujúceho, mÔŽe od Zmluvy v plnom rozsahu odstÚpiť.

7.7 Kupujúci je oprávnený popri zmluvnej pokute poŽadovať aj náhradu Škody spÔsobenej porušenĺm povinnosti, na ktoru sa vzťahuje zmluvná pokuta,

priěom výška zmluvnej pokuý sa nezapočĺtava na náhradu škody.

ČHnok Vlll.
lnÍolmačná bezpečnosť

8.1 Pń plneni predmetu plnenia sa obe zmluvné strany zaväzujú dodżiavať zásady informačnej bezpečnosti podľa zák. NR sR č. 1812018 Z' z'

o ochnane osobných údajov v zneni neskorŠĺch predpisov.

8.2 osobné údaje štatutámych zástupcov, vyskytujÚce sa na Ęto zmluve, mÔŽu byť pouŽité na spracovanie v informačných systémoch zmluvných strán

pre ú&ly sÚvisiace s touto Zmĺuvou a prĺpadnými ďalŠimi obchodnými vzťahmi medzi zmluvnými stranami.

8.3. osobné údaje fyzických osÔb, prostrednictvom ktoých zmluvné strany konajú a plnia predmet tejto Zmluvy, vo vlastnom mene spraďvajú obe
zmluvné strany. Spnacúvanie ýchto osobných údajov.ie nevyhnutné na plnenie tejto Zmluvy, Účelom spnacúvania osobných údajov je rĺýlučne plnenie

tejto Zmluvy. Doba uchovávania osobných Údajov je 5 rokov p zániku platnosti tejto zmluvy, ak osobitný zákon nestanovuje inak.

8.4. Dotknutá osoba má v zmysle GDPR
a) präVo poŽadovať od zmluvných strán prislup k osobným údajom ýkajúcim sa jej osoby;

b) právo na opravu osobných údajov;

c) na vymazanie osobných Údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov;

d) právo na prenosnosťosobných údajov;

e) podať návń na začatie konania o ochrane osobných údajov na Únde na ocĺranu osobných údajov Slovenskej republiky.

8.5. Poskytnutie osobných údajov v rołahu meno a pńełisko Štatutára a kontaktnej osoby' e_mailová adresa a telefónne čĺslo kontaKnej osoby je

poŽiadavkou, ktorá je potrebná na plnenie tejto Zmluvy. Neposkytnutie uvedených osobných údajov mä za následok nemoŽnosť plniť tuto Zmluvu.

8.6. Zmluvné strany sa zaväzujú informovať vŠetky dotknuté osoby, ktoých osobné údaje v súvĺslosti s uzatvorením a plnenim tejto Zmluvy

spracúvajú' o ich vyššie uvedených prävach vyplývajÚcich z GDPR.
8.7. Zmluvné strany deklarujú, Že prijali primerané technické a oĺganizačné opatrenia na zabezpeöenie bezpečnosti osobných údajov.

odbenatel sÚhlasi so spracovanĺm poskytnuých údajov v informačnom systéme dodávateÍa.

čHnok lx.

ostatné dojednania
9.1 Táto Zmluva .je uzatvorená podÍa Obchodného ákonnĺka, na dobu určitú 6 mesiacov a to počnúc dňom nadobudnutia jei úöinnosti do skončenia
platnosti a účinnosti jednotlitĺ,ých čiastkových objednávok uzatvorených na zák|ade a podÍa tejto zmluvy' Schvá|enie zákazky v rámci kontroly prĺslušným

kontrolným orgánom je zároveň podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy
9'2 Kupujúci má pnvo od Zmluvy odstúpiť vprĺpade ávaŽného porušenia Zmluvy Predávajúcim ako aj vprĺpadoch, Koré sú vtejto Zmluve osobitne
uVedené.



9'3 Účinnosť tejto Zmluvy skončĺ:

a) uplynutĺm doby, na ktoru bola uzatvorená, alebo

b) na základe pĺsomnej dohody zmluvných strán, alebo

c) odstúpenim od dohody v pripade podstatĺlého poruŠenia pvinnostĺ a záväzkov vyplývajÚcich z tejto zmluvy, alebo

d) odstúpenim z dÔvodov podľa tejto zmluvy.

V tomto prĺpade naslanú účinky odstúpenia od 1' dňa kalendämeho mesiaca nasledujúceho po doručeni odstúpenia, pričom plnenia poskytnuté

podla Ęto zmluvy a podla jednotlivých čiastkoých zmlúv do okamihu zániku jej tľvania si zmluvné stÍany ponechaiú, Odstúpenĺm od Zmluvy

nezanikajú dojednania zmluvných strán týkajÚce sa zodpovednosti za škodu ani právo Predáva.júceho vyfaKurovať Kupujúcemu dohodnutú zmluvnú

cenu za dodávky uskutočnené do nadobudnutia účinkov odstúpenia.

9.4 KaŽdá zo zmluvných strán |e oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť, ak
a) druhá zmluvná strana podala na seba návrh na vyhlásenie konkueu,

b) bol návrh na vyhlásenie konkurzu voči druhej zmluvnej strane podaný treťou osobou, pričom dotknutá zmluvná strana.ie platobne neschopná

alebo je v situácii' Korá odôvodňuje začatie konkuzného konania,

c) bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhlásený konkuz,
d) bol návń na vyhlásenie konkuzu zamietnutý pÍe nedostatok majetku,

e) druhá zmluvnä strana vstúpila do likvidácie.

9.5 Akákolvek komunikácia medzi zmluvnými stranami sa bude povaŽovať za retevantný úkon uskutočnený podÍa Zmluvy iba vtedy, ak bude uskutočnená
písomne a doručená osobne, kuńérskou poštou alebo dopruienou poštovou zásielkou na adresu prĺslušnej zmluvnej strany, uvedenú v záhlavi tejto

Zmluvy. Takýto dokument sa povaŽuje za doručený: (i) pń osobnom doručenĺ alebo doručenĺ kuńérskou poštou V momente jeho dorubnia alebo odopretia

|eho prevzatia, (ii) pń odoslani dokumenlu poŠtou v deň jeho skutočného prevzatia, najneskÔr však v piaty (5) pracovný deň nasledujúci p dni, kedy bola

doporučená poštová ásie|ka odovzdaná na doručovanie na pošte'

9.6 Zmluvné podmienky; špecific*y neupravené touto Zmluvou, a to najmä zaruky, podmienĘ záručného servisu;dÔsledky neplnenia Zmluvy, zmlwné
pokuý' náhrada škody a ńešenie sporov, sa riadia ustanoveniami obchodného zákonnĺka a to aj po up|ynuti doby, na ktoru bola Zmluva uzavretá,

9.7 Predávajúci beńe na vedomie, Že KupujÚci nesmie uzavńeť túto zmluvu s predávajúcim, ktoý majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov

verejného seKona a nie sú zapisani V registÍi partnerov verejného sektora alebo Koých subdodávatelia alebo subdodávatelia podla osobitného predpisu,

kłori majú povinnosť zapisovať sa do rąistra partnerov veĘného sektora nie sú zapĺsani v registri partnerov veĘného sektora.

9.8 Kupu|úci mÔŽe odstÚpiť od Zmluvy, uzavrełej s predávajúcim , ktoý nebol v čase uzavretia tejto Zmluvy zapĺsaný v rąistń partnerov veĘného sektora,

ak mal povinnosť zapisovať sa do rąistra pańnerov alebo ak bol vymazaný z registra parlnerov veĘného sektora.

9'9 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a úěinnosť dňom doručenia objednávky zaslanej Kupujúcim v zmysle

bodu 1.3 článku ltejto Zmluvy PredávajÚcemu. Zmluva nadobudne účinnosť po ukončenĺ Íinančnej kontroly, ak poskytovateÍ príspevku z fondov EÚ
neidentifikoval nedostatĘ, ktoré by mali alebo mohli mať Vplyv na výsledok V0, prilom rozhodujúci je dátum doručenia spľavy z kontroly pńjimatelovi. Ak
boli v rámci finanďlej kontroly V0 identiÍikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok Vo, zmluva nadobudne Účinnosť momentom

súhlasu prijimatela s výškou ex ante Íinančnej opravy uvedene.j v správe z kontroly a kumulatĺvneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante Íinančnei

opnavy podla Metodického pokynu CKo č. 5, Koý upravuje postup pri určeni Íinančných opľav za Vo.
9.'ĺ0 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, pričom jej plahosť konči dňom splnenia všetkých zaväzkov obsiahnuých v tejto Zmluve.

9.'l1 Táto Zmluva bola vyhotovená v 5 exemplároch, pričom Kupujúci oMrŽĺ 4 exempláre a Predávajúci 1 exemplár.

9.12 Zm|uvné strany podpisom tejto Zmluvy prehlasu!ú, Že porozumeli ustanoveniam tejto Zmluvy, súhlasia s jej obsahom, túto Zmluvu uzatváĘú slobodne

a VáŽne, öo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

NeoddeliteÍnou súčasťou tejto Zm|uvy je

Prĺloha č.'| - opis predmetu ákazĘ - Technická špeciÍikácia Tovaru

Prĺloha č. 2 - Návń na plnenie kritérii - súťaŽná ponuka

Priloha č. 3 - Zoznam subdodávateÍov

V _g$Í$p<' dň ^ /' 
e' ul4'

V Komáme, dřa 15'07 '2022

ź'./"/-/ .l

ĺ

Za Kupu.iúceho: Za Predävajúceho:



Príloha č'1 - opis prednetu zákazĘ - Technická špeciÍikácia Tovaru

opis predmetu zákazky _ Technická špeclflkácia Tovaru

Kolesový tľaktoľ

V Komárne, dřn 15'07 '2022
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Požadované technické parametre a vybavenie

OSTATNE: prĺdavný vývod stlačeného vzduchu, vzduchové bzdy
prĺvesu(2_okruhové+1 -okruhové),lS0BUS prĺprava vzadu, LED maják,
podkladaci klin' výkwné predné blatnĺky, skrinka na náradie

POZIADAVKY NA OSVETLENIE OKREM
PoVlNNEJ(ŠTANDARTNEJ) vÝałw :pridavné halogénové svetlá na
streche vpredu,min.2ks pnacovné svetlá na kapote motona ,pracovné
svetlá na kabĺne vzadu

KABlNA A osvETLENlE: štandardná kabina pre traktory, štandardná
strecha s otvárateľným streŠným oknom, teleskopicky nastaviteíné
Širokouhlé spätné zrkadlá, vzduchom odpruŽené sedadlo šoféra
s bezpečnostným pásom, sedadlo spolujazdca s bezpečnostným
pásom, manuálna klimatizácia, rádio s MP3 prehrávačom, palubný
počĺtač s farebným displeiom, multifunkčnÝ ioistick.

K0LEsA A PNEUMATlKY: predné 340/85 R24lpevné disky, zadné
420/85 R34/oevné diskv

ELEKTR|CKA VYBAVA: zásuvky lSo 7+2x25A+12V v kabine,
elektrické odooienie batérie' Altemátor 200li/h

ZADNY ZAVES: Výškovo nastaviteľný automatický záves prĺvesu(čap
38mm)

PREDNÝ TRoJBoDoVÝ zÁVEs

zADNY TRoJBoDOVY zAvEs :zadný trojbodový záves ovládaný cez
EHR' spodné ramená TBZ kat' lll s ýchloupínaním,2 mechanické
stabĺlizátory spodných ľamien TBZ' lretĺ bod s rýchloupĺnaním
Kat.3/2.Sada oúl KAT' lll/ll

Automatika zadného PTo +vonkajšie ovládanie zadného PTo

VYVODOVY HRlADEĽ: zadný PTo 540/540
EC0+1000ot.min,koncovka 6{rážok 1 "3/8.orednÝ PTo/kardan

Minimálne 3 hydraulické okruhy, mechanické' 2 predné hydraulické

koncovky(1 okruh)

Hydraulika - hydraulická sústava Load-sensing

Automatický pohon 4x4

Plazivé ýchlosti

Maximálna ýchlosť

Prevodovka - automatická 16/16

Palivová nádż s objemom minimálne

Motor - tlýkon

Motor- objem

Motor - počet valcov

Vybavený systémom pre splnenie emisnej normy

Traktor

t

l/min

km/h

L

KW

cmr

Ks

Ks

Jednotka

2,8

110

130

70

4 000

4

Minimálne

40

4 500

Maximálne

STAGE V

1

Pĺetne

áno

ano

ano

ano

ano

áno

3,0 t

áno

áno

áno

3/1 okruhy

114 Unin

áno

áno

40 knlh
3U16

165 I

74kW
4 500 cllŕ

4ks
SIÁGE y

1

Splnenie
podmienok

Ża PredávajÚceho:

r



Príloha č' 2 - Návrh na plnenie kĺítéĺií- súŕ.ažná ponuka

Návrh na plnenie kritérií - sút'ažná ponuka

1.Časť: Kolesový traktor JOHN DEERE 5ío()M

Názov:

80 561,00 EUR

Cena bez DPH

16112,20 EUR

DPH:

96 673,20 EUR

Gena s DPH

Cena je stanovenó a to najmii: balné, clo, doprovné nóklody, vyklődky a všetky nóklady súvisiace s dodaním
Tovaru Kupujúcemu a poskytnutia iných služieb súvisiacich s predmetom plnenia, predovšetkým v podobe

zóručného servisu no Tovar'

V Komáme, dńa 15.07 .2022

Za Predávajúceho:



PĺÍIoha č' 3 - Zoznam subdodávatelov

Zoznam s u bd odávatel'ov

obchodné meno

subdodávateľa meno a pńezvisko adresa pobytu dátum narodenia

Udaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa

Vyhlásenie predávajúceho o subdodávke

Spoločnosť AGRosERVls spol. s r.o. týmto vyhlasuje, že celú zákazku bude dodávať bez účasti
subdodávateľov.

V Komáme, dňa 15.07 .2022

,/

^

Za Predávajúceho:

,4?
w-


