
KÚPNA'MLUVA r., / ĺĺfuu f ľ o
2' Časť: Dvojkolesová vlečka

uzavĺetápodla zákonač.34312015z.z.oveĘnomobstarávaniaozmeneadoplneniniekloýchzákonovapodÍazákonač.513/'ĺ991Zb'obchodný
zákonnik v zneni neskorŠĺch predpisov (ďalej len 'obchodný zákonnĺk")

ČÉnok l
Zmluvné strany

Predávajúci AGRosERvls spol. s r.o.

Sĺdlo: Hadovská cesta 6' 945 0'ĺ Komámo

lČo: 31Ą41751

DlČ: 2020412812

lČ DPH: sK2020412812
zapĺsaná v Obchodnom rąistń Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vloŽka .čĺslo 3422lN

bankové spojenie VÚB a.s.

Čĺslo účtu: sK30 0200 0000 0024 4649 6353

zastúp. lng. Béla Molnár- konatel spoločnosti

Mária Porubszká - konatel spoločnosti

(ďalej len 'PredávajÚci'v 
prĺsluŠnom gramatickom tvare)

A

Kupujúci:

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

Krajina: Slovenská republika

Zastúpený: lng. Ladislav Šimčisko -starosta obce

lČo: 00314293

DlČ: 2020553271

Banková inštitúcia: Pńma banka Slovensko, a. s.

Čĺslo účtu: sK12 5600 0ooo oo77'l549 2004

e-mail: starosta@staskov,sk

(ďale.i len 
'KupujÚci" 

v prĺslušnom gramatickom tvare)

(spoločne ako 
'Zmluvné 

strany" v prislušnom gnamatickom tvare)

uzatvárajú túto zmluvu

PREAMBULJĄ

Podkladom pre uzatvorenie tejto KÚpnej zmluvy je uspešná ponuka Predáva.júceho, ktoru predloŽil do sútaŽe realizovanej podÍa zákona č. 34312015 Z. z' o

verejnom obstarávanĺ a o zmene a doplneni niektoých zákonov v znenĺ neskoršĺch predpisov na predmet zákazky pod názvom: 
''Dodávka technológie

na zabezpečenie triedeného zberu odpadov - obec Staškov" 2. čast': Dvojkolesová vlečka -AGR0BoN VHV40 2240.

ČÉnok l
Predmet Kúpnejzmluvy

'l.1 Touto Kúpnou zmluvou PredávajÚci zaväzuje dodať pre Kupujúceho Tovar deĺinovaný V opise predmetu zákazky Priloha č. 1 a Priloha č. 2 tejto Zmluvy

(dalej len 
"Tovaŕ 

v prĺslušnom gramalickom tvare). Predávajúci sa zaväzuje previesť na Kupujúceho Vlastnicke právo k tomuto Tovaru a Kupujúci sa

zaväzuje tento Tovar prevziať a zaplatiť Predávajúcemu za jeho dodanie dohodnutú odmenu.

1.2 Táto Zmluva je s PredávajÚcim uzatvoĺená na áklade riadne ukončeného a vyhodnoteného Verejného obstarania.

1.3 Tovar bude slÚŽiť pre účely práce Kupujúceho.
'ĺ '4 Predávajúci prehlasuje, Že na dodanie Tovaru v zmysle čl. l bodu 1.1 te|to Zmluvy je oprávnený podľa platných právnych predpisov.

1.5 PredávajÚci dodä Tovar a poskytne všetky sluŽby vzťahujúce sa na predmet kúpy Vo vlastnom mene ana vlastnú zodpvednosť, vsúčinnosti

s Kupujúcim' komplexne a Úplne. Pń všetkých aktivitách musi Predávajúci dbať na dobré meno Kupujúceho.

1.6 Návrh na uzavretie čiastkovej Zmluvy s PredávajÚcim podáva Kupujúci Íormou pisomnej objednávky na dodanie dohodnutého Tovaru. Objednávka

musi byť Úplná. Za úplnú objednávku sa podla tejto Zmluvy povaŽuje len objednávka čitatelná, s údajmi uvedenými v 1.7 tohto článku Zmluvy a podpĺsaná

Kupujúcim.

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

(i) názov a sidlo Kupujúceho , a jeho identifikačné údaje (lČo, lČ DPH, bankové spojenie)

(ii) mnoŽstvo a špecifikáciu objednávaného Tovaru,

(iii) miesto dodania Tovaru,

(iv) lehotu, v Korej má byť Tovar dodaný (doba dodania),

(v) dátum vystavenia objednávky.

1 .8 Kupujúci sa zauäzuje, Že objednávku doruči Predávajúcemu osobne, poštou, e-mailom.

1 .9. Predávajúci je povinný najneskôr nasledujúci pnacovný deň po dni doruöenia objednävky od Kupujúceho potvrdiť prijem a akceplaciu objednávky' a to

rovnakou formou, ako bola objednávka doručená Predávajúcemu (osobne, poštou, faxom, e-mailom). Potvrdenĺm objednávky zo strany Predávajúceho sa
povaŽu.je objednávka za uzavretu, s ým, że Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu Tovar podľa prislušnej objednávĘ do dohodnutého miesta dodania

v dobe dodania určenej v objednávke alebo v tejto Zmluve a Kupujúci takto objednaný Tovar prevezme a zauäzuie sa zaň zaplatiť dohodnuttl zmluvnú

cenu.

1.10 Zmluvné strany sa dohod|i' Že ak Predávajúci plánuje nahnadiť TovaĹ ktorého dodanie je predmetom tejto zmluvy, napr, obdobným Tovarom vyšše|

ýpovej rady, pĺsomne oznámi túto skutočnosť KupujÚcemu. Tento oMobný Tovar musi spĺňať podmienĘ prilohy tejto Zmluvy (Technická špeciÍikácia), a

musĺ byť za dodaný za podmienok stanovených v tejto Zmluve. Dodanie obdobného Tovaru vyššej typovej rady musĺ byť odsúhlasené Kupujúcim potvrdené

v protokole podpĺsanom oboma zmluvnými stranami



1.'l 1 Zmluvné strany sa dohodli, Že súčasťou Tovaru je vŽdy aj prislušná dokumentácia, vrátane návodu na montáŽ, prevádzku a Údżbu Tovaru počas jeho

Životnosti, prislušné osvedčenia, atesty, certiíikáty a protokoly o vykonaných skúškach; dokumentáciu je Predávajúci povinný predloŽiť v slovenskom jazyku,

pokiaÍ sa Zmluvné strany nedohodnú inak,.

ČÉnok ll
Spôsob' termín a miesto plnenia

2.1 Predávajúci sa zaväzuje KupujÚcemu dodať Tovar v dohodnutej dobe a do uľčeného miesta dodania. V pripade, ak sa zmluvné strany v čiastkovej

objednávke nedohodnú inak, je doba dodania Tovaru stanovená na 6 mesiacov odo dňa uzatvorenia čiastkovej Objednávke.

2.2 Povinnosť Predávajúceho Kupu.jÚcemu Tovarje splnená ým' Že Kupujúcemu umoŽnĺ sTovarom nakladať (t' j. Tovar prevziat) v dohodnutom mieste

dodania.

2.3 Kupujúci sa zaväzuje prevziať Tovar v dohodnutom mieste dodania.

2.4 V pĺĺpade prekáŽok spočivajúcich vo vyŠšej moci, Koré Predáva.jÚcemu bránia v splneni jeho povinnoslĺ dodať Tovar Kupu.júcemu v dojednanej dobe
podÍa ńadnej a Úplne| objednávky' predlŽuje sa lehota na dodanie Tovaru o dobu trvania týchto prekáŽok. Predávajúci sa zaväzuje, że vznik a
predpokladanú dobu trvania prekáŽok podÍa prvej veý oznámi bez zbytočného 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 Tovaĺ pre KupujÚceho v súlade so špeciĺikáciou, poŽiadavkami na panametre,

rozsahavsúladesVystavenouobjednávkouKupujúcimapodlaPrĺlohyč.1aPrilohyč.2tejtoZmluvy,KorátvorĺneoddeliteÍnúsúčasťtejtoZmluvy.
2.7 Predäva|úci sa zaväzuie vyłať Kupujúceho na prevzatie 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 dokumený vďahujúce sa na Tovar ako napr. áručný |ist, cerlilikáty a iné.

2.8 Kupujúci potvrdi úplné prevzatie Tovaru v preberacom a odovzdävacom protokole. V pripade, ak Tovar nebude spĺňať podmienky uvedené v lejto

2.9 Predávajúci zodpovedá za uady a nedostatky, Koré má Tovar v čase jeho dodania Kupu.júcemu, za Koré sa povaŽujú aj vady, Koré Kupujúci zisti

v rámci oboznamovania sa sjeho funkčnosťou. Ďabj je Predávajúci povinný bez zbýočného odkladu odstrániť aj také vady Tovaru, za vznik Koých
popiera zodpovednosť' ktoých odstránenie však neznesie odklad vzhľadom na potrebu Kupujúceho riadne a bezodkladne pouŽĺvať Tovar.

2.10 Vadou Tovaru sa rozumie odchýlka v mnoŽstve' akosti, vyhotovenĺ, kompatibilite, baleni alebo vybavenĺ na prepavu stanovenom technickými

normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi ako aj usmemeniami a poŽiadavkami Kupujúceho, ako aj absencia akýchkoÍvek dokumentov

vzťahujúcich sa na Tovar, ktoré sú potrebné pre jeho riadne uŽĺvanie alebo Koré sú určené touto Zmluvou.

2'11 Zmluvné strany sa dohodli na áručnej dobe Tovaru minimálne 24 mesiamv ' plynúcej od podpĺsania riadneho odovzdávacieho a preberacieho

protokolu' V prĺpade' ak v,ýrobo toho ktorého Tovaru poskytuje áruku v dlhšom trvani bezplatne, bude táto záruka v rovnakom rozsahu a za ovnalĺých
bezodplatných podmienok poskytnutá KupujÚcemu. Záručná doba na Tovar začina plynúť dňom riadneho odovzdania a prevzatia Tovaru Kupujúcim.

2.12 Predävajúci je povinný reagovať na pĺsomnÚ reklamáciu alebo pŽiadavku na Servis Tovaru p dodanĺ alebo počas záručnej doby osobným prevzatim

reklamovaného Tovaru alebo vykonanim požadovaného Servisu Predávajúcim do 48 hodĺn od nahlásenia vady Kupujúcim, resp. odoslania poŽiadavky na

Servis Kupujúcim.

2.13 Predávajúci je povinný vyrieŠiť reklamácie na Vady najneskôr do 30 dni od uplatnenia reklamácie, a to odstránenĺm vady alebo dodanim náhradného

Tovaru bez vád tak' aby dodaný Tovar bez vád plne zodpovedal špecifikácii v Prílohe č.'ĺ tejto Zmluvy. Riešenie vád Tovaru sa V ostatnom bude ńadiť

všeobecnými ustanoveniami Obchodného zákonnika.

2'14 Na opnavovaný Tovar polas záručnei doby sa preruŠuje plynutie záručnej doby na obdobie počinajúce odoslanĺm reklamácie a končiace vyńešením

reklamäcie.

215 Záručnä doba na Tovar bude automaticky predĺŽená o dobu, počas ktore.j nemohol byť Tovar uŽĺvaný z dÔvodu vád alebo poškodenia, za ktoré nesie

zodpovednosť Predávajúci'

2.16 Vpripade' ak po vystaveni objednávky Kupujúcim doloŽĺ Predäva|úci hodnovemým spÔsobom, Že nieKorá súčasť Tovaru alebo špeciÍikovaný
parameter (konkĺétna poloŽka v zmysle Prílohy č.2 uŽ nie je na trhu dostupná, mÔŽu sa Kupujúci a Predávajúci dohodnúť na nahradeni lejto

súčasti/parametra Tovaru ekvivalentným ale nie horŠĺm ńešenĺm v parametroch deĺinovaných v špeciÍikácii, Korá bola súčasťou Verejného obstarávania

a to v pisomnej podobe formou dodatku k tejto Zmluve.

ČHnok lll
Zmluvná cena a platobné podmienĘ

3.1 Kúpna cena za Tovarje stanovená v súlade so zäkonom č. 18/1996 z. z. o cenách v znenĺ neskorŠich predpisov a cena ie stanovená a to najmä: ba|né,

clo, dopravné náklady' vykládky a všetky náklady sÚvisiace s dodanĺm Tovaru Kupujúcim a posĘ1tnutia iných sluŽieb súvĺsiacich s predmetom plnenia,

predovšetkým v podobe záruČného servisu na Tovar'

3.2 Celková zmluvná cena bez DPH je 12 468'00 EUR
Sadzba DPH 20 %

Výška DPHje 2493'60 EUR
Celková zmluvná cena s DPH je 'ĺ4 961'60 EUR

3.4 Zmluvná cena zahŕňa dopravu Tovaru do dohodnutého miesta dodania podÍa objednávky, ako aj všetky ostatné náklady Predávajúceho VynaloŽené na

splnenie poŽiadaviek v súvislosti s touto Rámcovou dohodou. K faKurovaným cenám za dodaný Tovar bude uplatnená DPH v zmysle platných právnych

predpisov Slovenskej republiĘ v čase fakturácie.

3.5 Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej ceny riadnym dodanĺm Tovaru Kupujúcemu do dohodnutého miesta dodania v dohodnutom

mnoŽstve a kvalite, potvrdenim akceptačného/preberacieho protokolu Kupujúcim a doručenim faktúry za pĺedmetné plnenie Kupujúcemu.

3.6 Prďávajúci vystavĺ faktúru za dodaný Tovar s 60 _ dňovou splatnosťou odo dňa doručenia Íaktúry Kupujúcemu, vŽdy po dodani a prevzalí predmefu

plnenia definovaného v objednávke Kupujúcim' ak si v objednávke zmluvné strany nedohodli dlhšiu splatnosť Vystavenej faktúry pre konkrétny dodaný

Tovar.

3'7 Predávajúci pošle vystavenú faktúru na adresu sidla Kupujúceho' Súčasťou Íaktúry bude oprávnenými osobami obojsfanne potvrdená objednävka a

kÓpia akceptačného/preberacieho protokolu potvrdeného Kupujúcim. FaKúry budú vyslavené a uhradené v oÍiciálnej mene slovenske'i republiĘ, aKuálne
platnej ku dňu vystavenia prĺslušne| faktúry' ak sa v objednávke pre konkrétny Tovar nedohodne inak.

3.8 V pripade' Že faKúra nebude obsahovať všetky náleŽitosti podľa $ 74 ods. ('ĺ) zäkona r,.22212004 Z. z. v platnom mení, alebo k nej nebudú pńloŽené

doklady dohodnuté zmluvnými stranami' je Kupu|úci opľávnený vrátiť ju Predávajúcemu na doplnenie. V takom prĺpade sa prerušĺ plynutie lehoty splatnosti

a nová lehota sp|ahosti začne plynÚť doručenim opravenej alebo doplnenej faKúry.



3.9 Predávajúci zniŽi jednotkové ceny uvedené v Prilohe č' 2 tejto Zmluvy kedykoÍvek počas trvania tejto Zmluvy bez potreby uzatvorenia dodatku k tejto

Zmluve, a to v prĺpade zavedenia tzv. akcioWch alebo sezÓnnych cien Tovaru na tńu.

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

bankových sadzieb, rozhodnuti štátnych organov a iných podmienok, ktoré v čase uzavretia Zmluvy nebolo moŽné predpkladať, Predávajúci je

opľavnený navńnúť úpnavu cien.

čÉnok lv
Pláva a povinnosti zmluvných stĺán

4.1 Predávajúci potvrdzuje, Že sa dÔkladne zoznámil s rozsahom a povahou poŽadovaného Tovaru' as podkladmi predloŽenými KupujÚcim, ktoré

Predávajúci povaŽuje za dostaču|úce' Predávajúci potvrdzuje, Že sú mu známe technické, kvalitatĺvne a iné podmienky dodávaného Tovaru.

4.2 PredávajÚci je povinný dodať Tovar pre KupujÚcehosprofesionálnou starostlivosťou, v poädovanej kvalite' na svoje náklady ana svoje

nebezpečenstvo. Predávajúci .je oprávnený vyuŽiť pre dodanie Tovaru aj tĺetie osoby, ale len v prĺpade oMrŽania osobitného pĺsomného súhlasu

Kupujúceho, pńčom Predávajúci zodpovedá vtakom pripade, ako kebyTovardodával sám azaväzuje sa dodrŽiavaťzásady mltanlivosti aochnany

informáciĺ o všetkých skutočnostiach, Koré by mohli poškodiť obchodné záujmy alebo dobré meno Kupujúceho.

4.3 Predávajúci a Kupujúci sa zaväzujú, Že si budú poskytovať potrebnÚ sÚčinnosť pri plneni áväzkov vyplývaji'cich ztejto Rámcovei dohody a navzájom

sa budú včas informovať o všetkých skutočnostiach potrebných pre spoluprácu podľa tejto Rámcovej dohody.

4.4 Predávajúci sa zaväzuje, Že zabezpďi také kapacity a osoby s odbomými znalosťami a technickým vybavenĺm, ktoré sÚ k dodaniu Tovaru potrebné.

Predávajúci prehlasuje, Že mä v čase podpisu/uzatvorenia zmluvy všetky povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnuhé k dodaniu Tovaru, a Že lieto povolenia

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

{.5 Pń fuaníTovaru bude Pĺedävajúđ postupovaľsarnostatnĘpričom ie povinný dodržiavať právne pĺedpisy' teehnic*éa iné normya je viazaný pokyĺmi

KupujÚceho. Predávajúci sa v prĺpade nevhodnosti pokynov Kupujúceho zaväzuje Kupu|úceho na túto skutočnosť bezodkladne pĺsomne upozomiť,

popĺsať prislušný nevhodný pokyn a moŽné nąativne dÔsledky jeho splnenia.

4.6 Postúpenie akýchkolvek pohladävok Predáva|úceho vyplývajúcich z tejto Zmluvy je moŽné len s predchádzajÚcim pisomným súhlasom KupujÚceho.

4.7 S poukazom na ustanovenia zákona č. 22212004 Z'z. odani z pridanej hodnoý (ďalej len 
"Zákon 

o DPH') upravujúce ručenie KupujÚceho za DPH

uvedenú vo Íaktúre PredávajÚceho,

Predávajúci:

vyhlasuje, że ku dňu podpisu tejto Zmluvy neexistujri dÔvody, na áklade ktoých by sa Kupu|úci ako odberateÍ mal stať ručiteľom za daň nezaplatenú

Predávajúcim ako Predáva.|úcim podÍa $ 69 ods. 14 v nadväznosti na $ 69b Zákona o DPH; najmä, Že nemá nedoplatky na daniach a nie sú u neho

dôvody, pre ktoré by mohlo dÔjsť k zrušeniu jeho registrácie pre DPH podľa $ 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu Zákona o DPH a nie je vedený V zozname

osôb, u ktoných nastali dôvody na zrušenie rąistrácie pre DPH podÍa $ 8'l ods. 4 pism' b) druhého bodu Zákona o DPH, vedenom Finaněným ńaditeÍstvom

Slovenskej republiĘ (ďalej len ,Zoznam rizikorĺých subjektov"); azaväzuje sa, Že najneskÔr do 3 dnĺ od vzniku take| skutočnosti, bude Kupujúceho pĺsomne

informovať o vzniku dÔvodov, pre ktoré by mohlo dôjsť k zrušeniu rąistrácie PredávajÚceho pre DPH podÍa $ 8'ĺ ods. 4 pism. b) druhého bodu Zákona

o DPH a najneskôr do 3 dni od vzniku skutočnosti bude pisomne informovať Kupu!úceho o tom, Že Predávajúci bol a'erejnený v Zozname ńzikových

subjeKov a uvedie dátum zveĘnenia.
4.9 Predávajúci je v kaŽde.i faKúre, ktoru vystavĺ pre Kupujúceho po dni ľerejnenia Predávajúceho v Zozname ńzikových subjektov, povinný tÚto

skutočnosť uviesť a tieŽ označiť sumu vo výške DPH ako ńzikové zádrŽné. V prĺpade, ak Predávajúci svoje łerejnenie v Zozname rizikových subjeKov

a ńzikové zádżné vo faKúre neuvedie, je Kupujúci oprávnený vrátiť Predávajúcemu takÚto Íaktúru a poŽadovať.jej opnavu, a odo dňa doručenia opľavenej

faktúry Kupujúcemu začina opätovne plynúť jej nová doba splatnosti, KupujÚci je oprávnený zadżať sumu vo výške DPH z kaŽdej faktúry vystavenej

Predávajúcim po dni ieho łerejnenia v Zozname rizikorĺých subjeKov, a to aj v prĺpade, ak si Predávajúci nesplnĺ Korukolvek z povinnostĺ v zmysle

predchádzajúcich ustanovenĺ tohto člänku.

4.í0 Kupujúci je oprávnený zadżanú sumu pouŽiť na úhradu Predávajúcim neuhĺadenej DPH' Koru bude Kupujúci povinný uhĺadiť za Predáva'júceho ako

ručiteÍ podľa Zákona o DPH vrátane jej započĺtania v pripade, ak daňový Úrad pouŽije Kupujúcemu uplatnený nadmemý odpočet na kompenzáciu za DPH

neuhnadenú Predávajúcim, NepouŽitú, prĺpadne daňovým úradom vrátenÚ časť zadrŽanej sumy Kupujúci vráti Predávajúcemu po predloŽeni połVrdenia

vydaného prĺslušným správcom dane, Že dÔvody, pre ktoré sa stal KupujÚci ručiteÍom za DPH, uŽ odpadli, alebo Že Predáva|úci uhradil svoju daňovú

povinnosť za obdobia' kedy s Kupujúcim obchodoval.

4.1 1 V prípade' ak bude Predáva|úci aĺerejnený v Zozname rizikových subjeKov' je KupujÚci tieŽ oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy.

4.12 Predávajúci.|e povinný zabezpečiť, aby bol v čase uzafuorenia Zmluvy ako aj počas cele| Doby platnosti zapisaný v rąistri partnerov verejného

sektora podra Zákona o registń partnerov Verejného sektoľa. Ak sa budú na strane PredávajÚceho ako Zmluvnej strany podielať na dodani Tovaru viaceré

subjeký, Predávajúci zodpvedá za to, Že tieto budú počas celej Doby platnosti zapĺsané V registri pańnerov veĘného seklora, ak sa na ne táto povinnosť

podla Zákona o registri partnerov Verejného sektona vzťahuje.

4.13 Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonanim diela kedykoÍvek počas platnosti a účinnosti prísluŠnej Zmluvy o

poskytnuti nenávratného linančného prispevku uzavretej objednávatelom ako prijimateÍom nenávratného ĺ]nanlného prispevku za Účelom ĺinancovania

predmetného diela, a to zo strany oprávnených osÔb na ýkon kontroly/auditu v zmysle prĺsluŠných právnych predpisov SR a EÚ' najmä Zákon o
príspevkuzeŠF-zi*onč,.292t2O14oprispevkuposĘ1tovanomzeurÓpskychštrukturálnychainvestičnýchfondovaozmeneadoplneninieKorých
zákonov. Zákon o finančnej kontrole a audite-ákon č.357/2015 Z. z. oÍinančnej kontrole a audite o zmene a doplnenĺ nieKoých zákonovv zneni

neskoršĺch predpisov a prĺslušnej Zmluvy o nenävratnom íinančnom prĺspevku a jej priloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok a poskýnúť ýmto
orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti Zhotoviteľa je podstatným porušenĺm zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa

od zmluvy odstúpiť.

oprávnené osoby na výkon kontroly/audifu sú najmä:

a. Poskytovatel a nĺm poverené osoby,

b. ÚtvarvnÚtomého auditu Riadiaceho orgánu alebo SprostredkovateÍského oĺgánu a nimi poverené osoby,

c' NajvyšŠĺ kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, CertiÍikačný orgán a nimi poverené osoby,

d. orgán auditu' jeho spolupracu.júce orgány a osoby poverené na ýkon kontroly/auditu,

e. Splnomocnení zástupcovia Eurrpskej Komisie a Eurlpskeho dvora audítorov,

Í. orgán zabezpečujÚci ochranu íinančných záujmov EÚ,
g. osoby pńłané oĺgánmi uvedenými v pĺsm. a) aŽ f) v sÚlade s prísluŠnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ'



článok v
Vlastnícke právo k Tovaru

5.'t Vlastníkom Tovaru aŽ do jeho odovzdania KupujÚcemu je PredávajÚci, Koý znáša dovtedy aj nebezpeöenstvo škody na Tovaĺe.

5'2 Vlaslnictvo a nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho jeho prevzatĺm.

článok vl,
Subdodávatelia a pravidlá pÍe zmenu subdodávateľov

6.1 PredávajÚci predkladá v Prilohe č. 3 k tejto zmluve zoznam všetkých svojich subdodávateľov (identiÍikačné údaje a predmet subdodávky) a údaje o

osobe oprávnenej konať za kaŽdého suModávateÍa v rozsahu meno a pńeaisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Rovnako Predávajúci doloŽĺ, Že

subdodávatelia spiňaiú povinnosť zápisu do rąislra partnerov veĘného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyŽaduje. Aż do

splnenia tejto Zmluvy.|e predávajúci povinný oznámiť Kupu|úcemu akúkoÍvek zmenu údajov o subdodáVateÍoch uvedených v Prĺlohe č.3.

6.2 Predáva.|úci je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy vymeniť ktoréhokoÍvek subdodávalera, a to za predpokladu' Že nový suModávateÍ
spĺňa povinnosť zäpisu do registra partnerov veĘného seKora, ak zákon pre takéhoto subdodávateÍa tenlo zápis vyŽaduje. NajneskÔr sedem (7) dnĺ
pred pńjatim subdodávky od nového subdodávateľa, alebo od uzavretia zmluvného vzťahu s novým subdodávateľom (podÍa toho ktorá udalosť

nastane skór), je predávajÚci povinný oznámiť Kupujúcemu (identiÍikačné) údaje o novom subdodávateÍovi a o osobe opľávnene| konať za nového

subdodávateÍa v rozsahu meno a pńełisko, adresa pobytu, dátum narodenia,

6.3 V pripade porušenia ktorejkoÍvek z povinnostĺ ýkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateÍa alebo
povinnosť zápisu do rąistra pańnerov verejného seKora)' má kupujúci právo odstúpiť od tejto Rámcovej dohody a má nárok na zmluvnú pokutu vo

výške 5% z celkovej zmluvnej ceny za kaŽdé porušenie KoĘkoľvek z vyššie uvedených pvinnosti a lo aj opakovane.

Článok Vll
Zmlwné polruty ĺsankclE

7'1 V pripade omeŠkania s dodanĺm ToVaru si mÔŽe Kupujúci uplahiť voči Predávajúcemu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0'0í % 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 výŠke 0,0'ĺ % zo sumy, s úhradou KoĘ bude Kupujúci v omeškanĺ, alo zakażdý začr,ý deň omeškania.

7.3 Za kaŽdú jednu reklamovanÚ vadu v zmysle článku ll tejto Zmluvy si mÔŽe Kupujúci uplatniť voči PredávajÚcemu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty

vo výške 1 0% z ceny Tovaru (zańadenia), Korého sa toto pochybenie Predävajúceho ýka.
7.4 V pripade' ak PredávajÚci aj po uplatnenĺ reklamácie Kupujúcim dodá náhnadný Tovar s vadami alebo nedodrŽi lehotu, si mÔŽe Voči nemu uplahiť
Kupujúci nárok na zaplatenie zmluvnej pokuý vo výške 20% z ceny Tovaru (zańadenia), Korého sa tolo pochybenie PredávajÚceho ýka'
7,5 Ża kaŽdé poruŠenie ktorejkoÍvek zmluvnej povinnosti uvedenej v bode 2.'ĺ3 a 2.14 článku ll Zmluvy, môŽe si KupujÚci uplatniť voči Predávajúcemu

nárok na zaplatenie zmluvnej pokuý vo ýške 300 EUR (slovom tĺisto eur). Toto právo Kupujúceho pretÍváva po podpisanĺ pĺeberacieho a odovzdávacieho
protokolu zmluvnými stranami po dobu pýnutia záruky kaŽdej jednej súčasti dodaného Tovaru, vrálane prípadne predĺŽenej záruČnej doby vzmysle bodu

2.'ĺ6 článku ll tejto Zmluva.

7.6 V pripade' ak Kupujúci nebude môď prevziať od Predávajúceho kompletne dodaný Tovar v zmysle ustanovenĺ tejto Zmluvy a špeciÍikácie uvedenej v

Prilohe č.2 ani 30 dni po lehote dodania uvedenej v tejto Zmluve z dÔvodu, ktoý nebude na strane KupuiÚceho, mÔŽe od Zmluvy v plnom rozsahu odstúpiť.

7.7 KupujÚci je oprávnený popń zmluvnej pokute poŽadovať aj náhradu škody spÔsobenej porušenĺm povinnosti, na ktoru sa vzťahuje zmluvná pokuta,

pričom ýška zmluvnej pokuý sa nezapočitava na náhradu škody.

článok Vlll.
lnfolmačná bezpečnosť

8.1 Pń plnenĺ predmetu plnenia sa obe zmluvné strany zaväzujú dodźiavať zásady informačnej bezpečnosti podÍa zák. NR sR č. 1812018 Z. z'
o ochnane osobných údajov v znenĺ neskoršich predpisov.

8.2 Osobné údaje Štatutámych zástupcov, vyskytujúce sa na teito zmluve, môŽu byť pouŽité na spracovanie v informačných sysłémoch zmluvných slrán
pre účely súvisiace s touto Zmluvou a pripadnými ďalšimi obchodnými vzťahmi medzi zmluvnýmistranami.

8.3. osobné údaje tyzických osôb, prostrednĺctvom Koých zmluvné strany konajú a plnia predmet tejto Zmluvy, vo vlaslnom mene spracúvajú obe

zmluvné strany. Spnacúvanie ýchto osobných údajov je nevyhnutné na plnenie tejto Zmluvy, Účelom spracúvania osobných Údajov je výlučne plnenie

tejto Zmluvy. Doba uchovávania osobných údajov je 5 rokov po zániku platnosti tejto Zmluvy, ak osobitný zákon nestanovuje inak.

8.4. Dotknutá osoba má v zmysle GDPR
a) práVo poŽadovať od zmluvných strán príslup k osobným údajom týkajúcim sa jej osoby;

b) právo na opnavu osobných údajov;

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

d) právo na prenosnosť osobných údajov;

e) podať návń na začatie konania o ochrane osobných údajov na Únade na ochranu osobných Údajov Slovenskej republiky.

8.5. Poskytnutie osobných údajov v rozsahu meno a priealisko štatutára a kontaKnej osoby, e-mailová adresa a teleíónne čislo kontaktnej osoby je

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

8.6. Zmluvné stnany sa zaväzujÚ informovať všetĘ dotknuté osoby, ktoých osobné údaje v sÚvislosti s uzatvorenĺm a plnenim tejto Zmluvy

spracúvajú' o ich vyšŠie uvedených právach vyplývajúcich z GDPR.
8'7. Zmluvné strany deklarujú, Že pńjali primenané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti osobných Údajov.

odberaleÍ sÚhlasĺ so spracovanim posĘ1tnuých údajov v informačnom systéme dodávateľa.

ČÉnok lX.

Ostatné dojednania
9.1 Táto Zmluva je uzatvorená podľa obchodného zákonnĺka, na dobu určitú 6 mesiacov a to počnÚc dňom nadobudnutia jej účinnosli do skončenia
platnosti a účinnosti jednotlivých čiastkových objednávok uzatvorených na základe a podÍa Ęto zmluvy. Schválenie zákazky v rámci kontroly prĺsluŠným

kontlolným oĺgánom je záloveň podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy
9.2 Kupujúci má pľáVo od Zmluvy odstúpiť vprĺpade závaŽného porušenia Zmluvy Predávajúcim ako aj vprĺpadoci, ktoré sú vtejto Zmluve osobitne

uvedené.



9.3 Úěinnosť tejto Zmluvy skonči:

a) uplynutĺm doby' na ktoru bola uzatvorená, alebo

b) na základe pĺsomnej dohody zmluvných strán, alebo

c) odstúpenim od dohody v prĺpade podstatného porušenia povinnosti a záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, alebo

d) odstúpenim z dÔvodov podÍa Ęto zmluvy.

V tomto prĺpade nastanú účinky odstúpenia od 1. dňa kalendámeho mesiaca nasledujúceho po doručenĺ odstúpenia, pričom plnenia poskytnuté

podla tejto zmluvy a podÍa jednotlivých čiastkových zmlúv do okamihu zániku jej lrvania si zmluvné strany ponechajú. odstúpenim od Zmluvy

nezanikajú do.|ednania zmluvných strán ýkajúce sa zodpvednosti za škodu ani pravo Predávajúceho výaKurovať KupujÚcemu dohodnutú zmluvnú

cenu za dodávky uskutočnené do nadobudnutia účinkov odstúpenia.

9.4 KaŽdá zo zmluvných strán je opráVnená od tejto zmluvy odstúpiť' ak
a) druhá zmluvná strana podala na seba návń na vyhlásenie konkuŻu,

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

alebo je v situácii, ktorá odôvodňuje začatie konkuzného konania,

c) bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhlásený konkuz,
d) bol návń na vyhlásenie konkurzu zamietnuý pre nedostaĺok majetku,

e) druhä zmluvná strana vstúpila do likvidäcie.

9.5 Akákolvek komunikácia medzi zmluvnými stranami sa bude povaŽovať za relevantný Úkon uskutočnený podÍa Zmluvy iba vtedy, ak bude uskutočnená

pĺsomne a dorulená osobne, kuńénkou poštou alebo doporučenou poštovou zásielkou na adresu prislušnej zmluvnej strany, uvedenú v záhlavi tejto

Zmluvy. Takýto dokument sa povaŽuje za doruöený: (i) pri osobnom doručenĺ alebo doručenĺ kuriérskou poŠtou v momente jeho doruöenia alebo odopretia

.jeho prevzatia, (ii) pri odoslani dokumentu poštou v deň jeho skutočného prevzatia, na.jneskôr však v piaý (5) pramvný deň nasledujúci po dni' kedy bola

doporučená poštová zásielka odovzdaná na doručovanie na pošte.

pokuty' náhrada škody a ńeŠenie sporov, sa riadia ustanoveniami obchodného zákonnĺka a to aj po uplynutí doby, na ktoru bola Zmluva uzavretá.

9.7 Pľedávajúci berie na vedomie' Že Kupu|úci nesmie uzavrieť túto zmluvu s predávajúcim, ktoý majú povinnosť zapisovať sa do ąistra pańnerov

veĘného sektona a nie sÚ zapĺsanĺ v rąistń pańnerov veĘného sektora alebo Koých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu,

Kori majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov veĘného seKona nie sú zapĺsanĺ v registń partnerov veĘného sektora.

9.8 KupujÚci môŽe odstúpiť od Zmluvy, uzavretej s predávajúcim , ktoný nebol v čase uzavretia tejto Zmluvy zapĺsaný v registń partnerov Verejného sektora,

ak mal povinnosť zapisovať sa do registra partneÍov alebo ak bol vymazaný z rąistra partnerov Verejného sektora.

9.9 Táto Zmluva nadobúda plahosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom doručenia objednávky zaslanej Kupujúcim v zmysle

bodu 'ĺ,3 článku lte.jto Zmluvy Predáva.júcemu. Zmluva nadobudne účinnosť po ukončeni finančnej kontroly' ak poskýovatel prispevku z fondov EÚ
neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok Vo' pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly pńlimatelovi. Ak

boli v rámci ĺinanütej kontroly Vo identiĺikované nedostatky, Koré mali alebo mohli mať Vplyv na výsledok Vo, zmluva nadobudne účinnosť momentom

súhlasu pńjĺmatela s výškou ex anle tinančnej opravy uvedene.j v správe z kontroly a kumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie eX anle Íinančnej

opnavy podla Metodického pokynu CKo č. 5, ktoý upravuje postup pri určenĺ Íinančných opráv za V0.
9.10 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, pńčom jej plahosť konči dňom splnenia všetkých záväzkov obsiahnuých v tejto Zmluve'

9.'ĺ'ĺ Täto Zmluva bola vyhotovená v 5 exemplároch' pńöom Kupujúci obdżĺ 4 exempláre a PredávajÚci 'l exemplár.

9.l2 Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy prehlasujú, Že porozumeli ustanoveniam tejto Zmluvy, súhlasia s jej obsahom' túto Zmluvu uzatvánjú slobodne

a váŽne, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

NeoddeliteÍnou sÚčastbu te|to Zmluvy je

Priloha č.ĺ - Opis predmetu zákazky - Technická špeciÍikácia Tovaru

Priloha č. 2 _ Návrh na plnenie kritéńĺ - súťaŽná ponuka

Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateÍov

v %, ł1Ŕ € aň 
^ 

.../r..á',...L. p:4-/ V Komáme, dřa 15.07 '2022

l1 //{/,/,vl

Za Kupu!úceho: Za Predávajúceho:



PríIoha č.1 - opis pednefil záIazĘ - Teshniclłá šper'tfikácia Tovaru

opis predmetu zákazky - Technická špeciÍikácia Tovaru

Dvojkolesová vlečka

6.

5.

4.

3.

2.

1

't3.

12.

1'.t.

10.

9.

8.

7

Bzdy: vzduchové 2-okruhové' dvoi_hadicové

Nosnosť vlečkv
Celková hmotnosť:

Hrúbka olechu na dne
VÝška loŽnei plochv od zeme

Kolesá

oko s orĺrubou oriem.

TĺrarnrrÁ Mňnina nlnÁ narlcłarrhnrrÁ
Tvarové bočnice plné
Sklápanie
LoŽná dlŽka vlečkv
LoŽná šírka vlečky

Vlečka vybavená pre pohyb na verejných

komunikáciách s moŽnostbu prihlásiť na ŠPZ

mm

cm

mm

mm

ko

ko

mm

cm

\/{ršlrą min 1Ą nm

na tri stranv

4000

2100

3

80

40

vÝška min 45 cm

do 4000
do 5000

90

11,5/80-15,3'
PÍlp.*\ńdgĺ FE
ô,$d6'{t4ođry
pŃytriúĘ t đ po

d#hffi

5 000 ko

3mm
85 cm

11,5180-15,3"

s40mm
Ęíl am
50 cm
áno

4il)0mm
2200 mm
1000 ks

ano

ano

V Komáme' dňa 15.07.2022

Il t . 
y' |,1' oP F,' i:K?02ú; i it: :'--t-L

Za Predávajúceho:



PĺÍloha č' 2 - Návrh na plnenÍe kitéÍii - súťažná ponuk

Návrh na plnénie kritérií - súťažná ponuka

Z.Časť: Dvoikolesová vlečka AGROBON vHV40 2240

Názov: Cena boz DPH

12 468,00 EUR 2 493,60 EUR

DPH:

í4 961'60 EUR

Cena s DPH

Ceno je stonovenó a to nojmii: balné, clo, dopravné nőklady, vykládky o všetky nóklady súvisiace s dodaním

Tovaru Kupuj(lcemu a poskytnutia iných služieb sťlvisiacich s predmetom plnenia, predovšetkým v podobe

zőručného servisu no Tovor.

V Komáme, dřla 15.07'2022

/
6 tr, /l

Za PredávajÚceho:

/a,t )



Pńloha č' 3 - Zoznam subdodávateÍov

Zoznam subdodávateľov

obchodné meno

subdodávateľa meno a pľieaĺisko adľesa pobytu dátum narodenia

Udaje o osobe oprávnenej konď za subdodávateľa

VyhIásenie predávajúceho o subdodávke

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

V Komáme, dřla 15.07 .2022

Ą

lÄl,(

Za Predávajúceho:

/n ,' ĺ)


