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KÚPNA ZMLUVA č. 164/08/2017/RV 
 

„Náhradné diely na drobnú mechanizáciu STIHL RV “ 

uzavretá podľa§ 409 a nasl. zákona č. 513/1991/Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov 

 

 

Čl. l 

Zmluvné strany 

 

Kupujúci: 

názov:    Správa ciest Košického samosprávneho kraja 

sídlo 

podľa zriaďovacej listiny: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

korešpondenčná adresa: Ostrovského 1, 040 01 Košice 

zastúpený:   Ing. Zoltán Bartoš, riaditeľ 

osoba oprávnená rokovať  

vo veciach obchodných: Ing. Gabriela Pelikánová 

osoba zodpovedná 

IČO:    35 555 777 

DIČ:    202 177 2544 

IČ DPH:    SK 2021772544 

bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

číslo účtu:   7000409705/8180 

IBAN:    SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA  

právna forma: príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom 

spojenie:   tel.: 055/78 60 011 

    fax: 055/78 94 936 

web stránka pre zverejnenie zmluvy: www.scksk.sk (SPRÁVA CIEST KSK – ZMLUVY, ...) 

(ďalej len „kupujúci“) 

 

a  

 

Predávajúci: 

názov:     Ladislav Bernáth - LABER 

sídlo:     Pionierov 632/4, 048 01 Rožňava 

zastúpený:    Ladislav Bernáth,  konateľ 

IČO:     48225843 

IČ DPH:    nie je platcom DPH 

bankové spojenie:  OTP Banka Slovakia a.s. 

číslo účtu:   16045043/5200 

IBAN:                                    SK58 5200 0000 0000 1604 5043 

BIC:                                       OTPVSKBX 

právna forma:   zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu v Rožňave  

                                                č. 850-11916 

spojenie:   tel.: +421 908342957 

                                               e-mail: labersk@gmail.com 

 

(ďalej len „predávajúci“) 
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Čl. II 

Východiskové údaje 

1. Táto zmluva sa uzatvára na základe vyhodnotenia zákazky s názvom: „Náhradné diely 

na drobnú mechanizáciu STIHL “ zo dňa 03.08.2017. 

2. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka predávajúceho.  

 

 

Čl. III 

Predmet a rozsah zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je nákup náhradných dielov na drobnú mechanizáciu STIHL vrátane 

dopravy na  miesto dodania (ďalej len „tovar“)   v zmysle cenovej ponuky predávajúceho 

uvedenej v prílohe č. 1, v kvalite vyhovujúcej STN, EN a právnym predpisom platným 

v SR a zaväzuje sa na neho previesť vlastnícke právo k tomuto tovaru. 

2. Predávajúci sa zaväzuje plniť kvalitatívne požiadavky predmetu zmluvy v súlade 

s výzvou a predloženou ponukou, realizovať predmet kúpnej zmluvy vo vlastnom mene 

a na vlastnú zodpovednosť s vybavením, ktoré si na tento účel zabezpečí. 

3. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za objednaný a skutočne dodaný tovar kúpnu cenu podľa 

článku IV tejto zmluvy. 

4. Predávajúci prehlasuje, že predmet zmluvy nie je zaťažený právami tretích osôb. 

5. Presné vymedzenie rozsahu predmetu plnenia bude počas doby trvania zmluvy 

špecifikované v jednotlivých objednávkach. 

6. Kupujúci je oprávnený upraviť predpokladané množstvo, podľa svojich skutočných 

potrieb alebo finančných možností. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci si 

neuplatní náhradu škody voči kupujúcemu z titulu ušlého zisku v prípade, ak tento 

nedodrží predpokladané množstvá. 

7. V prípade dodania tovaru obdobného druhu ako je predmet zmluvy podľa prílohy č. 1, 

bude kupujúci po dobu platnosti tejto zmluvy rokovať s predávajúcim o cene 

a o ostatných podmienkach. Pokiaľ dôjde k dohode o predmete, cene a ostatných 

podmienkach, zmluvné strany sa dohodli, že uzatvoria dodatok k tejto zmluve. 

 

 

Čl. IV 

Cena 

1. Kúpna cena za dodanie tovaru v rozsahu čl. III tejto zmluvy je stanovená v zmysle 

zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, podľa výzvy 

a predloženej ponuky. Jednotkové ceny uvedené v prílohe č. 1 sú maximálne a záväzné 

počas platnosti zmluvy a zahŕňajú všetky náklady spojené s dodávkou tovaru, t. j. vrátane 

dopravy a vyloženia tovaru na mieste dodania. 

2. Cena za dodanie tovaru v rozsahu podľa čl. III a predloženej ponuky: 

P. č. Názov Množstvo 
Celková cena  

bez DPH 

v EUR  

20% DPH 
v EUR 

Celková cena  
s DPH 
v EUR 

1. 
„Náhradné diely na 

drobnú mechanizáciu 

STIHL RV “ 

komplet 2 999,53 599,91 3 599,44 
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3. Sadzba ceny DPH je vo výške platnej ku dňu uzatvárania tejto zmluvy. V prípade 

legislatívnej zmeny sadzby DPH, bude táto zmenená a fakturovaná v sadzbe platnej 

v čase dodania tovaru. 

Čl. V 

Doba trvania zmluvy 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na 24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy s možnosťou 

jej predĺženia po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán, maximálne do výšky 

finančného limitu 2 999,99 € bez DPH zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona NR 

SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 

 

Čl. VI 

Všeobecné dodacie podmienky, miesto a doba plnenia 

1. Presné vymedzenie rozsahu predmetu plnenia bude počas trvania zmluvy špecifikované 

v jednotlivých objednávkach. 

2. Predávajúci sa zaručuje za kvalitu a úplnosť dodávky tovaru a dodávať tovar v lehote do 

3 dní od doručenia objednávky. 

3. Miestom dodania tovaru je stredisko Správy ciest KSK: 

- Správa ciest KSK, Betliarska 9, 048 01 Rožňava, 

4. Predávajúci pri každej dodávke odovzdá kupujúcemu spolu s tovarom potvrdený dodací 

list, pričom na dodacom liste uvedie údaje o druhu, kvalite množstve a cene tovaru. 

Objednaný tovar bude dodaný po predložení dokladu totožnosti a podpise prevzatia 

tovaru splnomocnenou osobou na dodacom liste. 

5. Kupujúci si vyhradzuje právo vykonať kontrolu množstva a kvality dodaného tovaru. 

6. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru v prípade, ak preberaný tovar nespĺňa 

kvalitatívne požiadavky. 

7. Predávajúci je povinný bezodkladne písomne oznámiť kupujúcemu existenciu dôvodov, 

ktoré bránia alebo sťažujú dodanie tovaru, ktorého následkom bude omeškanie s dodaním 

tovaru. 

 

Čl. VII 

Platobné podmienky 

1. Kupujúci neposkytuje finančný preddavok, ani zálohu na plnenie zmluvy. Predmet 

zmluvy bude hradený z finančných prostriedkov kupujúceho. Kupujúci zaplatí 

predávajúcemu kúpnu cenu za predmet zmluvy podľa článku III. tejto zmluvy, na základe 

faktúry vystavenej predávajúcim. Platba sa uskutoční bezhotovostným prevodom na 

bankový účet predávajúceho. Lehota splatnosti faktúry je do 30 dní od jej doručenia 

kupujúcemu. 

2. Podkladom pre úhradu ceny podľa čl. IV tejto zmluvy bude faktúra vyhotovená 

predávajúcim. Faktúru za predmet zmluvy sa predávajúci zaväzuje vystaviť až po dodaní 

tovaru a jeho prevzatí kupujúcim bez vád. Prílohou faktúry bude dodací list potvrdený 

obidvoma zmluvnými stranami. 

3. Faktúra bude obsahovať náležitosti daňového dokladu a tieto údaje: 

- Označenie zákazky, 

- pečiatka a podpis oprávnenej osoby, adresa a sídlo, 

- číslo zmluvy, číslo faktúry, 

- deň odoslania a deň splatnosti faktúry, 

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, 

- fakturovanú sumu. 
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4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, kupujúci je 

oprávnený vrátiť ju predávajúcemu do troch pracovných dní na doplnenie a predávajúci 

je povinný ju doplniť. V takom prípade nová lehota začne plynúť doručením opravenej 

faktúry kupujúcemu. 

 

 

Čl. VIII 

Záručná doba – zodpovednosť za vady 

1. Predávajúci zodpovedá za kvalitu dodaného tovaru podľa platných technických noriem 

počas záručnej doby v trvaní 24 mesiacov, ktoré začínajú plynúť odo dňa dodania tovaru 

kupujúcemu s príslušnými dokladmi, ktoré sa na tovar vzťahujú. 

2. Kupujúci sa zaväzuje prípadné vady tovaru neodkladne reklamovať v lehote do 7 dní od 

ich zistenia, ktoré nahlási predávajúcemu telefonicky, emailom alebo písomne. 

3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré mal tovar v čase jeho prevzatia kupujúcim, aj keď 

sa vada stala zjavnou počas záručnej doby. Kupujúci má v takomto prípade právo 

požadovať od predávajúceho bezplatné odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za 

vadný tovar. 

4. V prípade nedodržania kvality dodaného tovaru je predávajúci povinný neodkladne 

zabezpečiť náhradné kvalitné plnenie dodávky na vlastné náklady. Predávajúci zabezpečí 

bezchybné plnenie do 5 dní od uplatnenia reklamácie kupujúceho, inak je v omeškaní, pre 

ktoré platia ustanovenia článku IX tejto zmluvy. 

 

 

Čl. IX 

Zmluvné pokuty, odstúpenie od zmluvy 

 

1. V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením ceny je predávajúci oprávnený účtovať 

kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý začatý deň 

omeškania. 

2. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním objednaného tovaru je kupujúci 

oprávnený účtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny nedodaného 

tovaru za každý začatý deň omeškania. 

3. Právo na náhradu škody podľa ust. § 373 a nasl. Obchodného zákonníka nie je vznikom 

nárokov podľa vyššie uvedeného, dotknuté. 

4. V prípade podstatného porušenia zmluvy je odstupujúca strana oprávnená od zmluvy 

odstúpiť, ak to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu po tom, 

čo sa o tomto porušení dozvedela. Zmluvné strany považujú porušenie zmluvy za 

podstatné v týchto prípadoch: 

- nedodržanie zmluvných jednotkových  cien podľa čl. IV. tejto zmluvy, 

- nedodržanie termínu plnenia podľa čl. VI tejto zmluvy. 

5. V prípade, že dôjde k porušeniu zmluvných povinností, ktoré zmluvné strany neoznačili 

ako podstatné, platia pre odstúpenie od zmluvy príslušné ustanovenia Obchodného 

zákonníka. 

6. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany 

druhej zmluvnej strane.  
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Čl. X 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvným stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona 

č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. 

2. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy môžu byť uskutočnené len na základe 

predchádzajúcej dohody oboch zmluvných strán formou očíslovaných písomných 

dodatkov.  

3. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez písomného súhlasu druhej zmluvnej 

strany previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na inú osobu. 

4. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného 

zákonníka. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana 

obdrží po dve (2) vyhotovenia. 

6. Príloha č. 1 – Cenová a technická špecifikácia predmetu zákazky 

7. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, s jej 

obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ju vlastnoručne 

podpisujú.  

 

 

 

 

V Košiciach, dňa: 06.09.2017   V Spišskej Novej Vsi, dňa: 28.08.2017 

 

Za kupujúceho:                  Za predávajúceho: 

 

 

 

 

 

 

________________________    _________________________ 

Ing. Zoltán Bartoš                    Ladislav Bernáth 

riaditeľ                                                                              konateľ  
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Cenová a technická špecifikácia predmetu zákazky 

Náhradné diely na drobnú mechanizáciu STIHL  

Názov  MJ Počet 

ks 

Cena za MJ 

bez DPH 

Cena za 

MJ s DPH 
Cena spolu 

bez DPH 

Krovinorezy FS 200      

Filter vzduchu ks     

Filter paliva ks     

Uzáver palivovej nádrže ks     

Žacia hlava ks     

Sviečka ks     

Rukoväť elastostart ks     

Mazivo žacej hlavy ks     

FS 360      

Filter vzduchu ks     

Filter paliva ks     

Uzáver palivovej nádrže ks     

Žacia hlava ks     

Tiahlo plynu ks     

Kotúč pílový ks     

Štartovacia šnúra 3,00 mm ks     

Pružina vrátna ks     

Uhlový prevod ks     

Karburátor ks     

Valec+piest ks     

FS 400      

Filter vzduchu ks     

Filter paliva ks     

Žacia hlava ks     

Tiahlo plynu ks     

Zástera krytu ks     

Nádrž paliva ks     

Popruh dvojramenný ks     

Uhlový prevod ks     

Karburátor ks     

Valec+piest ks     

FS 410      

Filter vzduchu ks     

Filter paliva ks     
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Uzáver palivovej nádrže ks     

Žacia hlava ks     

Kotúč pílový ks     

Nôž skracovací ks     

Rukoväť elastostart ks     

FS 450      

Filter vzduchu ks     

Palivový filter ks     

Uhlový prevod ks     

karburátor ks     

Valec+piest ks     

Uzáver palivovej nádrže ks     

Žacia hlava ks     

Tiahlo plynu ks     

Sviečka ks     

Pílový kotúč ks     

Zástera krytu ks     

Nôž skracovací ks     

Štartovacia šnúra 3 mm ks     

Hriadeľ hnací ks     

Rúra ochranná ks     

Pružina vrátna ks     

Mazivo žacej hlavy ks     

Palivová nádrž ks     

Popruh dvojramenný ks     

Spojka komplet ks     

Cievka žh AC 40-2 ks     

Spodný diel žh AC 40-2 ks     

Pružina žh AC 40-2 ks     

Motorová píla MS 260       

Lišta ks     

Reťaž ks     

Filter vzduchu ks     

Filter paliva ks     

Sviečka ks     

Záberové koleso  ks     

Spojka komplet ks     

Olejové čerpadlo ks     

Valec+piest ks     

Karburátor ks     

Zapaľovanie ks     
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Tlmič výfuku ks     

Teleso  nádrže ks     

Rukoväť brzda ks     

Rukoväť ks     

Pružina štartovacia ks     

MS 261      

Lišta ks     

Reťaz ks     

Filter vzduchu ks     

Filter paliva ks     

Sviečka ks     

Lišta ks     

Reťaz ks     

Filter vzduchu ks     

Filter paliva ks     

MS 365      

Lišta ks     

Reťaz ks     

Filter vzduchu ks     

Filter paliva ks     

Pružina štartovacia ks     

MS 230      

Lišta ks     

Reťaz ks     

Filter vzduchu ks     

Filter paliva ks     

Vyvetvovač HT 131      

Lišta ks     

Reťaz ks     

Filter vzduchu ks     

Filter paliva ks     

Sviečka ks     

Pružina štartovacia  ks     

Záberové koleso ks     

Vyvetvovač HT 75      

Lišta ks     

Reťaz ks     

Filter vzduchu ks     

Filter paliva ks     

Sviečka ks     

Pružina štartovacia  ks     

Záberové koleso ks     

Olej pre dvojtaktné motory na báze minerálneho 

oleja STIHL HP 1:50. 
Výkonová trieda: JASO-FB, ISO-L-EGB. 

(červená farba ) 

l     

Cena celkom bez DPH: 2999,53 
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       REKAPITULÁCIA 

 

Názov Cena bez DPH 20% DPH Cena s DPH 

Náhradné diely na drobnú 

mechanizáciu STIHL 

 

2999,53 

 

599,91 

 

3 599,44 

 

 

 

Ponuku predkladá: Ladislav Bernáth - LABER 

 

 

V Rožňave: 

 

Dňa: 26.07.2017 

 

 

 

 

 

                                                                                    Pečiatka a podpis: Ladislav Bernáth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


