
1 

 

 

KÚPNA ZMLUVA 
č.kup. 240 / 11 / 2018 / SCKSK 

č. pred................................  

Osobné ochranné pracovné prostriedky  

 

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

v znení neskorších predpisov 

 

 

Čl. I  

Zmluvné strany 

 

Predávajúci:                               

názov:    ABTEX s.r.o.                                      

sídlo:    Jenisejská 10                              

zastúpený:        Ing. Peter Hirjak - konateľ                     

IČO:     366 00 377                  

DIČ:      20 220 87 331                                                

IČ DPH:    SK 20 220 87 331              

bankové spojenie :       Tatra banka a.s.       

číslo účtu:    292 191 0796 / 1100 

IBAN:               SK 08 1100 0000 0029 2191 0796 

právna forma:                         spoločnosť s ručením obmedzeným            

spojenie:              tel.: 0918 623 952 

email: pavelcakova@abtex.sk 

 

a 

 

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 

štatutárny orgán:  Ing. Jozef Rauch, poverený riadením organizácie 

osoba oprávnená rokovať  

vo veciach technických: Bc. Peter Hudák, referát BOZP 

IČO:    35555777 

DIČ:    2021772544 

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 60 013 

    email: sekretariat@scksk.sk 

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

(ďalej len „kupujúci“) 
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Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony a v tejto kúpnej zmluve s 

nasledujúcim obsahom, vyjadrujú svoju slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu. 

 

II.  Predmet zmluvy 

 

2.1 Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu osobné ochranné 

pracovné prostriedky podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 tejto zmluvy (ďalej ako 

"tovar") do miesta plnenia, ktoré je bližšie špecifikované v bode  2.2 tohto článku.   

2.2 Miestom plnenia je: 

- Riaditeľstvo SC KSK:                 Ostrovského 1, 040 01 Košice 

-  Oblasť Michalovce:                     Lastomírska 6, 071 01 Michalovce 

- Oblasť Košice okolie:                  Ostrovského 1, 040 01  Košice 

- Oblasť Rožňava:                          Betliarska 9, 048 01 Rožňava 

- Oblasť Spišská Nová Ves:          Tepličská cesta 9, 052 01 Spišská Nová Ves 

- Oblasť Trebišov:                         Ruskovská 3, 075 01 Trebišov 

               Konkrétne miesto plnenia z vyššie označených, ako aj presný druh a množstvo tovaru 

uvedie kupujúci vo svojich čiastkových objednávkach.  

2.3 Predávajúci sa zaväzuje vyhotoviť  a aplikovať firemné logo Kupujúceho na  určené 

ochranné odevy v rozmeroch a farebnom vyhotovení podľa požiadaviek   Kupujúceho. 

Farebné vyhotovenie a rozmer loga tvorí Prílohu č.2.  

2.4 Predávajúci zodpovedá za to, že všetok dodaný tovar bude spĺňať náležitosti uvedené v 

nariadení vlády SR č. 117/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických 

požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky. Bude 

plne funkčný vyhovujúci slovenskej legislatíve, slovenským technickým normám a 

zodpovedajúci technickej špecifikácii uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

2.5 Predávajúci sa zaväzuje  za  kvalitu,  splnenie  požiadaviek  požadovaného  veľkostného  

sortimentu a úplnosti dodávky. 

2.6 Predávajúci musí v závislosti od druhu tovaru ku každému dodanému tovaru dodať 

návod na použitie. 

2.7 V  prípade potreby obstarať tovary obdobného charakteru ako sú tovary uvedené v 

prílohe č.1 (špecifikácia), bude kupujúci po dobu platnosti a účinnosti tejto zmluvy 

rokovať s predávajúcim o cene a ostatných podmienkach ich dodania. Pokiaľ dôjde k 

dohode, bude rozšírenie predmetu zmluvy alebo jeho zmena predmetom dodatku k tejto 

zmluve. 

2.8 Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci bude po dobu trvania tejto zmluvy dodávať 

kupujúcemu tovar postupne v termínoch a množstvách upresnených jednotlivými 

písomnými objednávkami, potvrdených oprávnenou osobou kupujúceho. Kupujúci v 

čiastkových objednávkach najmä uvedie: 

          - číslo zmluvy kupujúceho 

          - požadovaný druh (značku) tovaru resp. jeho farbu, veľkosť a pod. 

- množstvo tovaru 

- miesto plnenia 

- osobu oprávnenú prevziať tovar a potvrdiť predávajúcemu dodací list 

- lehotu plnenia v zmysle bodu 2.11 

2.9  Kupujúci je oprávnený meniť  predpokladané množstvo tovaru,  v zmysle článku II  

bod 1 tejto zmluvy,  podľa svojich skutočných potrieb alebo finančných možností. 

Zmluvné strany sa dohodli,  že predávajúci si neuplatní náhradu škody voči kupujúcemu 

z dôvodu, ak tento nedodrží predpokladané množstvo tovaru podľa článku II bod 1. tejto 
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zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že nie sú viazané výškou odchýlky, stanovenou v § 

421 ods. 1, resp. ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.. 

2.10 Predávajúci sa zaväzuje umožniť kupujúcemu fyzickú obhliadku tovaru pred jeho 

dodaním.  

2.11 Termín dodania tovaru: 

-  do 8 kalendárnych dní odo dňa doručenia objednávky Predávajúcemu   

- do 4 kalendárnych dní odo dňa doručenia  objednávky Predávajúcemu v prípade 

objednania malého počtu požadovaných OOPP (t.j.max. 5 kusov). 

2.12 Za splnenie čiastkovej objednávky sa považuje dodanie tovaru v celku (nie po častiach) 

kupujúcemu v objednávke uvedenom mieste plnenia. 

2.13 Každé čiastkové splnenie dodávky kupujúci potvrdí predávajúcemu na dodacom liste, z 

ktorého bude zrejmý najmä druh, množstvo, cena a miesto dodania tovaru. Za 

kupujúceho je oprávnená dodaný tovar prevziať a potvrdzovať dodacie listy osoba 

uvedená v čiastkovej objednávke. 

2.14 V prípade, že kupujúci odmietne prevziať dodávku tovaru, z dôvodu, že táto svojimi 

vlastnosťami, kvalitou, druhom nezodpovedá čiastkovej objednávke, alebo dohodnutým 

podmienkam v tejto zmluve, je predávajúci povinný na vlastné náklady dodaný tovar 

odviezť z priestorov kupujúceho a tomuto dodať nový tovar. O neprevzatí tovaru spíšu 

poverení zástupcovia zmluvných strán protokol, z ktorého bude zrejmý dôvod, pre ktorý 

kupujúci dodávku odmietol prevziať a náhradný termín plnenia. 

2.15 Predávajúci zodpovedá za všetky škody na predmete zmluvy až do jeho prevzatia 

kupujúcim v mieste dodania. 

2.16 Zhotoviteľ, ktorý spĺňa definičné znaky partnera verejného sektora a na ktorého sa 

nevzťahujú výnimky zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov má povinnosť zapísať sa do Registra partnerov 

verejného sektora. Povinnosť registrácie v zmysle prvej vety sa vzťahuje aj na 

prípadného subdodávateľa. 

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

III. Cena a platobné podmienky 

 

3.1 Kupujúci zaplatí za objednaný tovar kúpnu cenu spolu s  DPH, vo výške podľa    

cenovej ponuky predávajúceho uvedenej v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.  

 

Názov predmetu zákazky 

Celková cena 

 v € bez DPH 

20% DPH Celková cena  

v € s DPH 

     Osobné ochranné pracovné 

prostriedky 
 

191 244,03 € 
 

38 248,81 € 
 

229 492,84 € 
 

 

3.2 Kúpna cena je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z.z. 

o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení 

neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva  Zákon o cenách, podľa výzvy a predloženej 

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

počas platnosti zmluvy nasledovne:  

a) Za tovar objednaný do  24 mesiacov od účinnosti  zmluvy budú maximálne a záväzne 

jednotkové ceny, ktoré budú predložené do súťaže  
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b) ďalšie nasledujúce 12 mesiacov budú  maximálne a záväzne jednotkové ceny, ktoré 

boli predložené do súťaže vynásobené  indexom ročným nárastom spotrebiteľských 

cien oproti rovnakému obdobiu minulého roku vydaným Štatistickým úradom SR (ŠÚ 

SR).Vývojový Index  oznámi verejný obstarávateľ uchádzačovi po jeho vydaní ŠÚ SR. 

c) V jednotkových cenách sú zahrnuté všetky náklady spojené vyhotovením loga a s 

dodaním tovaru do miesta plnenia uvedeného v čiastkovej objednávke kupujúceho. 

 

3.3 Sadzba ceny DPH, uvedená v Prílohe č. 1, je podľa bodu 1. tohto článku,  uvedená vo 

výške platnej ku dňu uzatvárania zmluvy. V prípade legislatívnej zmeny sadzby DPH 

bude táto zmenená a fakturovaná v sadzbe platnej v čase dodania tovaru. 

3.4 Kupujúci má k dispozícií na úhradu predmetu tejto zmluvy finančný limit  221 000,00 

€ bez DPH pre podlimitnú zákazku, ktorého výška počas doby jej platnosti nesmie byť 

prekročená. 

3.5 Kupujúci si vyhradzuje právo upraviť výšku finančného limitu podľa svojich 

skutočných potrieb alebo finančných možností. Zmluvné strany sa dohodli, že 

predávajúci si neuplatní náhradu škody voči kupujúcemu z dôvodu, ak tento nedodrží 

určenú výšku finančného limitu. 

3.6 Kupujúci neposkytuje finančný preddavok ani zálohu na plnenie zmluvy. 

3.7  Kupujúci zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu za predmet zmluvy podľa článku III. 

tejto zmluvy, na základe faktúry vystavenej Predávajúcim, pričom platba sa uskutoční 

bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho. Lehota splatnosti faktúry 

je 30 dní od jej doručenia Predávajúcim. 

3.8 Fakturácia sa bude vykonávať po splnení dodávky predmetu zmluvy, po odovzdaní 

a prebratí tovaru, spolu s dodacím listom potvrdeným obidvoma zmluvnými stranami, 

ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu faktúry. Faktúra sa vystaví na adresu sídla 

Kupujúceho podľa článku I. tejto zmluvy. 

3.9 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu: označenie faktúry a číslo, 

názov a sídlo zmluvných strán, IČO, DIČ, číslo kúpnej zmluvy, predmet plnenia a deň 

dodania tovaru / dátum zdaniteľného plnenia, deň vystavenia a odoslanie faktúry, deň 

splatnosti, označenie bankového spojenia Predávajúceho /názov peňažného ústavu 

a číslo účtu, udanie množstva a ceny tovaru, fakturovanú čiastku, pečiatku a podpis 

oprávnenej osoby. 

3.10 V prípade, že faktúra neobsahuje všetky vyššie uvedené náležitosti daňového dokladu, 

Kupujúci je oprávnený vrátiť túto do dátumu jej splatnosti Predávajúcemu na 

doplnenie alebo prepracovanie. V tom prípade odo dňa odoslania chybnej faktúry 

predávajúcemu do dňa doručenia opravenej faktúry kupujúcemu, lehota splatnosti 

neplynie . 

 

IV. Porušenie zmluvných povinností a jeho následky 
 

4.1  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. 
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4.2 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. 

4.3 V prípade omeškania predávajúceho podľa čl. V bod 5.5  zmluvy  je kupujúci 

oprávnený uplatňovať zmluvnú pokutu vo výške 5 % z hodnoty reklamovaného tovaru 

za každý deň omeškania.  

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

nárokov podľa vyššie uvedeného dotknuté. 

4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka považujú 

za   podstatné porušenie zmluvy: 

          a)  nedodržanie zmluvnej jednotkovej ceny podľa čl. III. zmluvy predávajúcim, 

          b)  nedodržanie termínu plnenia podľa čl. II. , bod 2.11 tejto zmluvy 

          c)  opakované nedodržanie kvality dodaného tovaru predávajúcim, 

 d)  pozastavenie alebo zrušenie  predávajúcemu priznaného postavenia chránenej dielne       

alebo chráneného pracoviska. strata štatútu chránenej dielne alebo chráneného 

pracoviska.  

         V ostatnom sa má za to, že porušenie zmluvy nie je podstatné.  

4.6 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.  

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

ako podstatné, platia pre odstúpenie od zmluvy príslušné ustanovenia Obchodného 

zákonníka. 

4.8 Táto zmluva zaniká: 

a) uplynutím doby, na ktorú sa dojednala;  

b) vyčerpaním finančného limitu podľa čl. III. bod 3.4 tejto zmluvy; 

c) písomnou dohodou zmluvných strán ku dňu podpisu dohody alebo k inému dňu, na 

ktorom sa zmluvné strany dohodnú;  

d) výpoveďou kupujúceho z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, so 6-

mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína dňom doručenia výpovede 

predávajúcemu;  

e) písomným odstúpením z dôvodov upravených v zákone alebo dohodnutých 

zmluvnými stranami. Právne účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom 

doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane,  

f)   zánikom ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez právneho nástupcu. 

 

 

V. Záruka za kvalitu 

 

 5.1  Predávajúci zodpovedá za kvalitu dodaného tovaru podľa platných  právnych  noriem, 

počas záručnej doby v trvaní 24 mesiacov odo dňa dodania. Záručná doba začína plynúť 

odo dňa dodania tovaru Kupujúcemu aj s príslušnými dokladmi, ktoré sa na tovar 

vzťahujú. 

5.2   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. 

5.3   V prípade   nedodržania   kvality   dodaného   tovaru   v   súlade   s  platnými normami 

EÚ Predávajúci odoberie tovar späť a zabezpečí náhradné plnenie  dodávky  na vlastné 

náklady v lehote podľa bodu 5.5 tohto článku. 
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5.4  Kupujúci sa zaväzuje prípadné vady tovaru reklamovať bezodkladne po ich zistení    

v písomnej forme. Reklamáciu možno uplatniť aj elektronickými prostriedkami. 

5.5 Predávajúci sa zaväzuje prípadné reklamácie kupujúceho vybaviť bez zbytočného 

odkladu, najneskôr do 14 kalendárnych dní od doručenia  reklamácie.  

 

VI. Doba trvania zmluvy  

 6.1   Táto zmluva je uzatvorená na dobu určitú, a to na 36  mesiacov odo dňa účinnosti  

zmluvy,  s možnosťou jej predĺženia po vzájomnej dohode zmluvných strán, maximálne 

do výšky 221 000,00  € bez  DPH finančného limitu  podlimitnej  zákazky podľa zákona 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávania o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

6.1 Pred uplynutím doby uvedenej v bode 6.1 zaniká zmluva dňom vyčerpania finančného 

limitu podľa čl. III, bod 3.4 zmluvy.  
 

 

VII. Záverečné ustanovenia 

7.1 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. 

7.2 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými 

všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného 

dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. 

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

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

7.4 Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami 

Obchodného zákonníka. 

7.5 Kupujúci sa zaväzuje dodržať podmienku postavenia chránenej dielne a chráneného 

pracoviska počas trvania zmluvného vzťahu. V prípade akejkoľvek zmeny, 

pozastavenia alebo zrušenia priznaného postavenia chránenej dielne je Predávajúci  

povinný do 5 dní oznámiť túto skutočnosť písomne kupujúcemu. 

7.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná 

strana obdrží po dve (2) vyhotovenia. 

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

    Príloha č. 2- logo firmy . 

7.8 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 18.12.2018                                              V Košiciach, dňa 22.11.2018 

 

     kupujúci:                                                         predávajúci: 

 

 

 

_______________________          ______________________________ 

 Ing. Jozef Rauch      Ing. Peter Hirjak 

 poverený riadením organizácie            konateľ                 
 

  


