
Kúpna zmluva
uzatvorená v zmysle ust. § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

„Mostová cestná váha - zberný dvor“

(ďalej len „zmluva“)

ZMLUVNÉ STRANY

Kupujúci:
Sídlo:
IČO:
DIČ:

Právna fonna: 
Štatutárny orgán: 

Bankové spojenie: 
TBAN:
Číslo telefónu:

Mesto Pezinok
Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
00305022
2020662226
Obec
Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok 
Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Pezinok 
SK 02 5600 0000 0066 0200 6001 
033/6901 500

(ďalej len „kupujúci“)

a

Predávajúci:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Právna forma: 
Štatutárny orgán: 

Bankové spojenie: 
IBAN:
Mobil:
e-mail:

KRAJSPOL SK, s.r.o.
Závodská cesta 14
36712736
2022297189
SK2022297189
Sro
Ing. Stanislav Krajčí 
Tatra banka, a.s.
SK08 1100 0000 0026 2785 8691
+421 907 617 511
kraj c i@kraj spo 1 - váhy. sk

(ďalej len „predávajúci“)

(kupujúci a predávajúci spoločne ďalej len ako „zmluvné strany“)

ČI. I.
ÚVODNÉ USTANOVENIE

1.1 Táto zmluva je uzavretá na základe výsledku verejného obstarávania, v rámci zadávania zákazky 
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.
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ČI. II.

PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu predmet kúpy 
a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k predmetu kúpy a záväzok kupujúceho predmet 
kúpy prevziať a zaplatiť za neho kúpnu cenu podľa tejto zmluvy.

2.2. Predmetom kúpy sa pre účely tejto zmluvy rozumie mostová cestná váha v zmysle špecifikácie 
uvedenej v Prílohe č. 2 k tejto zmluve.

2.3. Dodanie predmetu kúpy zahŕňa jeho dodanie do miesta plnenia, umiestnenie, inštaláciu, 
odskúšanie a uvedenie do prevádzky, predloženie príslušnej technickej a sprievodnej 
dokumentácie, a to vyhlásenia o zhode, návody na obsluhu, záručné listy, preberací protokol.

2.4. Predávajúci vyhlasuje, že je vlastníkom predmetu kúpy a je oprávnený sním nakladať za 
účelom jeho predaja podľa tejto zmluvy.

či. m.
DODACIE PODMIENKY

3.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať nový, doposiaľ nepoužitý predmet kúpy kupujúcemu do 
05.08.2022. Konkrétny termín dodania oznámi predávajúci kupujúcemu najmenej tri pracovné 
dni vopred, a to písomne prostredníctvom emailu.

3.2. Miestom dodania predmetu kúpy sú priestory zberného dvora na Drevárskej ulici č. 23, 902 01 
Pezinok (areál spoločnosti BETA-CAR, s.r.o.)- parcela reg. „C“ KN č. 2910/1 k.ú. Pezinok. 
(ďalej len „miesto dodania“)

3.3. Predávajúci je povinný predmet kúpy riadne nainštalovať a uviesť do prevádzky v lehote na 
jeho dodanie uvedenej v bode 3.1.

3.4. Dodanie predmetu kúpy do miesta dodania potvrdzuje kupujúci alebo osoba poverená 
kupujúcim písomne a to podpísaním preberacieho protokolu. V preberacom protokole sa 
potvrdí druh, množstvo, vyhotovenie a kompletnosť predmetu kúpy podľa Prílohy č. 2 
k zmluve.

3.5. Kupujúci je povinný pri dodaní predmetu kúpy vykonať jeho fyzické prevzatie a bezodkladne 
reklamovať jeho nekompletnost’ alebo zjavnú vadu.

3.6. Zistenie vád je kupujúci povinný predávajúcemu oznámiť písomne formou reklamačného 
protokolu.

3.7. Dodaný predmet kúpy musí spĺňať všetky požadované kvalitatívne parametre a úžitkové 
vlastnosti uvedené v špecifikácii, ktorá tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy. V prípade dodania iného 
predmetu kúpy, ako toho, ktorý je špecifikovaný v prílohe č. 2 k tejto zmluve je kupujúci, alebo 
ním poverená osoba oprávnená predmet kúpy neprevziať. Špecifikácia predmetu kúpy uvedená 
v Prílohe č. 2 tejto zmluvy musí byť zhodná s predmetom uvedeným v ponuke predloženej 
predávajúcim vo verejnom obstarávaní.

ČI. IV.
KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Kúpna cena je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania v súlade s ponukou 
predávajúceho, ktorú v rámci verejného obstarávania predložil takto:
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Cena bez DPH 22900,- EUR
DPH 20 % 4580,- EUR
Kúpna cena celkom s DPH 27480,- EUR
(slovom: dvadsaťsedemtisícštyristoosemdesiat)

4.2. Kúpna cena podľa tohto článku je cenou za nový, kompletne funkčný predmet kúpy, bez závad. 
Vyššie uvedená cena zahŕňa cenu predmetu kúpy a technickej a sprievodnej dokumentácie, 
náklady na dopravu, montáž a uvedenie do prevádzky, ako aj iných nákladov potrebných k dodaniu, 
inštalácii a uvedeniu do prevádzky, vrátane nákladov potrebných na odvoz a likvidáciu odpadu.

4.3. Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzkov 
spôsobom uvedeným v tejto zmluve a ukončením preberacieho konania zo strany kupujúceho.

4.4. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena je splatná v celosti po úplnom dodaní predmetu kúpy.

4.5. Predávajúcemu vzniká právo vystaviť faktúru za predmet kúpy po odovzdaní predmetu kúpy a jeho 
uvedení do prevádzky, na základe preberacieho protokolu.

4.6. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu osobne alebo poštou na adresu 
uvedenú v záhlaví zmluvy. Kúpna cena bude uhradená bezhotovostným platobným stykom 
prostredníctvom banky na účet predávajúceho uvedený v záhlaví zmluvy. Prílohou faktúry bude 
preberací protokol podpísaný obidvomi zmluvnými stranami.

4.7. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v ust. § 71 ods. 2 zák. č. 222/2004 Z. z. o dani 
zpridanej hodnoty v znení neskorších predpisov avust. § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, musí obsahovať odvolávku na zákazku 
„Mostová cestná váha - zberný dvor“, číslo zmluvy, ustanovenie zmluvy, ktoré oprávňuje 
fakturovať, meno osoby, ktorá vystavila faktúru, pečiatku a podpis oprávnenej osoby. Faktúru je 
predávajúci povinný predložiť v štyroch vyhotoveniach. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry budú 
obojstranne »odpísané preberacie a inštalačné protokoly.

4.8. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, je kupujúci oprávnený takúto faktúru vrátiť na 
adresu predávajúceho uvedenú v záhlaví tejto zmluvy na prepracovanie alebo doplnenie, pričom 
lehota splatnosti faktúry začne plynúť až dňom doručenia opravenej /doplnenej/ faktúry, pokiaľ 
táto bude obsahovať všetky náležitosti v zmysle platnej legislatívy SR.

4.9. V prípade zmeny výšky DPH v priebehu realizácie dodania predmetu kúpy alebo záručného servisu 
bude jej výška upravená v zmysle platnej legislatívy.

ČI. V.
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A ZA VADY, ZÁRUČNÁ DOBA

5.1 Predávajúci zodpovedá za vlastnosti predmetu kúpy počas záručnej doby, ktorá je 24 mesiacov, 
okrem zariadení, na ktoré výrobca určuje dlhšiu záručnú dobu.

5.2 Zárukou predávajúci preberá záväzok, že predmet kúpy bude počas záručnej doby spôsobilý na 
použitie na dohodnutý účel a zachová si vlastnosti a kvalitu požadovanú touto zmluvou.

5.3 Záručná doba začína plynúť odo dňa podpísania preberacieho protokolu pre každý predmet kúpy 
samostatne. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet kúpy je dodaný podľa podmienok tejto 
zmluvy, v súlade s jeho ponukou predloženou vo verejnom obstarávaní a podľa platných právnych 
predpisov a počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Záručná doba 
neplynie počas doby, po ktorú kupujúci nemohol predmet kúpy riadne užívať pre vady, za ktoré 
zodpovedá predávajúci, a to odo dňa ich uplatnenia u predávajúceho.
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5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa v záručnej dobe vyskytnú vady na predmete kúpy, má kupujúci 
právo požadovať a predávajúci povinnosť bezplatne odstrániť vady predmetu kúpy, vrátane, nie 
však len, všetkých prác spojených s jeho opravami, dodávky náhradných dielov nutných k jeho 
bezchybnej prevádzke, poradenskej starostlivosti o inštalovaný predmet kúpy, dodávky funkčného 
príslušenstva k predmetu kúpy.

5.5 Záruka za vady predmetu kúpy podľa toho článku platí za predpokladu, že kupujúci predmet kúpy 
používa a obsluhuje s príslušnou starostlivosťou podľa inštrukcií predávajúceho, obsiahnutých v 
priloženej dokumentácii. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnou manipuláciou 
zo strany kupujúceho.

5.6 Kupujúci sa zaväzuje, že reklamácie a vady predmetu kúpy uplatní u predávajúceho písomne 
bezodkladne po ich zistení. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná e- 
mailom na e-mailovú adresu predávajúceho uvedenú v záhlaví zmluvy.

5.7 Predávajúci je povinný na reklamáciu reagovať do troch pracovných dní odo dňa odoslania 
reklamácie (ak bola zaslaná emailom) alebo doručenia reklamácie ak bola reklamácia zaslaná 
poštou) a dohodnúť s kupujúcim spôsob a primeranú lehotu na odstránenie vád.

5.8 Vady, ktoré nebránia užívaniu predmetu kúpy je predávajúci povinný odstrániť do 14 dní od ich 
uplatnenia u predávajúceho.

5.9 Ak zistenú vadu, ktorá nebráni riadnemu užívaniu predmetu kúpy, nemožno odstrániť, je kupujúci 
oprávnený požadovať výmenu alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

5.10 Predávajúci sa zaväzuje v prípade, ak opravu alebo záručnú preventívnu servisnú prehliadku 
predmetu kúpy bude potrebné vykonať mimo miesta dodania, zabezpečiť jeho dopravu na miesto 
vykonania opravy na vlastné náklady. Predávajúci rovnako znáša aj náklady na dopravu predmetu 
klipy po vykonaní opravy naspäť na miesto dodania.

5.11 Ak predávajúci nereaguje na reklamáciu, alebo nezačal s odstraňovaním vád v dohodnutom 
termíne, kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť.

5.12 Ak zistenú vadu, ktorá bráni riadnemu užívaniu predmetu kúpy, nemožno odstrániť, alebo sa 
vyskytne opakovane tá istá vada, pre ktorá nie je možné predmet kúpy riadne užívať, je kupujúci 
oprávnený od zmluvy odstúpiť.

ČI. VI.
SANKCIE-ZMLUVNÉ POKUTY

6.1 V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením faktúry má predávajúci právo na zmluvnú pokutu 
vo výške 0,1% z fakturovanej sumy s DPH za každý aj začatý deň omeškania až do jej zaplatenia.

6.2 Ak je predávajúci v omeškaní s dodaním predmetu kúpy, je kupujúci oprávnený od predávajúceho 
požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1% z celkovej dohodnutej kúpnej ceny s DPH 
za každý aj začatý deň omeškania až do jeho prevzatia kupujúcim.

6.3 V prípade, ak predávajúci neodstráni reklamované vady v lehote určenej touto zmluvou má 
kupujúci právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z celkovej kúpnej ceny s DPH za každý aj začatý 
deň omeškania s odstránením reklamovanej vady. Zároveň má objednávateľ právo aj na náhradu 
škody, ktorá mu v dôsledku toho vznikla.

6.4 Zmluvná pokuta je splatná do 15 dní odo dňa doničenia výzvy oprávnenej strany povinnej zmluvnej 
strane na účet oprávnenej strany uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

6.5 Uplatnením a/alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na 
náhradu škody, ani právo na odstúpenie od zmluvy.
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ČI. VIL
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností dohodnutých v tejto zmluve 
zakladá oprávnenie odstúpiť od zmluvy tej strane, ktorá je dotknutá porušením povinnosti. Spôsob 
odstúpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami § 345 a nasl. Obchodného zákonníka.

7.2 Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od kúpnej 
zmluvy druhej zmluvnej strane.

7.3 Dôvody uvedené v bode 7.4. a 7.5. tohto článku sa považujú za podstatné porušenie zmluvy.

7.4 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy,
a) ak predávajúci nedodal predmet kúpy v dohodnutej dobe dodania,
b) z dôvodu podľa článku V. bodu 5.11,
c) z dôvodu podľa článku V. bodu 5.12.

7.5 Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť,
a) ak kupujúci neposkytne v primeranej dobe predávajúcemu súčinnosť potrebnú na splnenie 

zmluvy, čím znemožní predávajúcemu vykonať dodanie predmetu kúpy podľa tejto zmluvy
b) vzniknú nepredvídateľné okolnosti na strane kupujúceho, ktoré zásadne zmenia podmienky 

plnenia tejto zmluvy a súčasne nejde o okolnosti, ktoré vylučujú zodpovednosť kupujúceho
c) kupujúci nezaplatí kúpnu cenu ani do troch mesiacov od uplynutia lehoty splatnosti riadne 

vystavenej a doručenej faktúry.

7.6 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na 
náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov 
vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní zámky a zodpovednosti za vady.

7.7 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy taktiež v prípade nepodstatného porušenia zmluvy zo 
strany predávajúceho, ak predávajúci neplní riadne iné povinnosti uložené mu touto zmluvou. Pred 
odstúpením od zmluvy je kupujúci povinný predávajúceho písomne vyzvať na riadne plnenie 
povinností a poskytnúť mu dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti v dĺžke najmenej 5 
dní odo dňa prijatia písomnej výzvy.

ČI. VIII.
PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

8.1. Vlastnícke právo k predmetu kúpy prechádza na kupujúceho protokolárnym odovzdaním diela 
kupujúcemu (popisom preberacieho a inštalačného protokolu).

ČI. IX.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené, 
sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci nepostúpi práva a záväzky z tejto zmluvy na tretie 
osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho.

9.3. Subdodávatelia nie sú účastníkmi tohto zmluvného vzťahu a z tejto zmluvy im nevznikajú žiadne 
práva a povinnosti. Za ich činnosť v plnom rozsahu zodpovedá predávajúci, ako keby predmet 
zmluvy plnil sám.
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9.4. Akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode 
obidvoch zmluvných strán a v súlade so zákonom č. 345/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, a to 
písomnými dodatkami k tejto zmluve podpísanými obidvoma zmluvnými stranami, inak je zmena 
či doplnenie neplatné.

9.5. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju 
dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

9.6. Zmluva je vyhotovená v piatich origináloch, z toho štyri obdrží kupujúci a jeden predávajúci.

9.7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 
Slovenskej republiky v zmysle § 47a ods. 1 zákona č, 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 
v znení neskorších predpisov a príslušných ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 
v znení neskorších predpisov.

Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 
č. 1 - Cenová ponuka 
č. 2 - Špecifikácia predmetu zmluvy

V Pezinku, dňa..Ú.-.:.!..:7k.:.ú V Žiline, dňa 07.07.2022

KRAJSPOL SK, s.r.o.
Závodská cesta 14

010 01 Žilina
• .IČO '367t2736- -tó- DRIL 8K2I 
Predávajúci:
KRAJSPOL SK,
Ing. Stanislav Kfajčí - konateľ
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Verejný obstarávate!’: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

Návrh na plnenie kritérií
Cenová ponuka

„Mostová cestná váha - zberný dvor“

Kritérium na vyhodnotenie ponúk NAJNIŽŠIA CENA

Je uchádzač platiteľom DPH?

Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

CENA CELKOM 22900,- 27480r EUR

Predmet Cena v EUR bez 
DPH

20% DPH Cena v EUR 
s DPH

Mostová cestná váha - zberný dvor 22900,- 4580,- 27480,-

Identifikačné údaje uchádzača

Obchodný názov: KRAJSPOL SK, s.r.o.

Sídlo (miesto podnikania): Závodská cesta 14, 01001 Žilina 

Štatutárny zástupca (meno, priezvisko a funkcia): Ing. Stanislav Krajčí 

IČO: 36712736

DIČ: 2022297189, SK2022297189 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK08 1100 0000 0026 2785 8691 

Telefónne číslo: +421 907 617 511 

E-mailová adresa: krajci@krajspol-vahy.sk

Vyhlásenie uchádzača

Ja, dolupodpísaný uchádzač, týmto vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v nami predloženej ponuke sú pravdivé 
a úplné, v plnom rozsahu som sa oboznámil s podmienkami uvedenými v tejto výzve, rozsahom predmetu zákazky 
a súhlasím s podmienkami verejného obstarávania.

V Žiline, dňa 27.06.2022

meno, priezvisko, podpis a pečiatka

KRAJSPOL SK, s.r.o.
Závocl^íércesta 14 

01 Žilina.

nehodiace sa prečiarknuť



Príloha č. 2

Špecifikácia predmetu zmluvy

Technické požiadavky:

Cestná mostná váha 12x3 m vrátane: 
o Váživosť od 200 do 40 000 kg 
° Modulárna plochá konštrukcia (dĺžka váhy 12 m) 

e Vážiaci most - železobeton 
© Statický spôsob váženia
© Presnosť vážení musí spĺňať náležitosti obchodnej váhy podľa doporučení 

OIML a normy STN EN EI 45501 - Metrologické aspekty váh 
s neautomatickou činnosťou trieda III 

® Snímače zaťaženia vrátane ich uloženia 
° Spojovacia skrinka 
e Kábel do 30 m 

o Vyhodnocovací indikátor 
° Nájazdy betón 
e Kotvenie k váhe

Doprava, umiestnenie a inštalácia vrátane: 
o Montáž, uvedenie do prevádzky, školenie, doprava technikov na miesto montáže, 

stavebné výkresy a odborný dohľad pri stavbe 
° Kalibrácia a justáž váhy pred certifikáciou 
o Certifikácia váhy 
° Spotrebný materiál - kotvenie váhy
o Vážiaci SW s databázou zákazníkov (schopnosť tlačiť vážny lístok s dátumom, 

časom, zaznamenanou ŠPZ, možnosť archivácie a triedenia do zostáv,...)

° Personálny počítač + tlačiareň 
o Doprava technológie na miesto určenia
o Žeriavnické práce na zloženie a poskladanie váhy (váha jedného panelu cca 

3,5t)

Doplnkové služby:

o Externý displej (zobrazovanie hmotnosti, LED, výška číslic 80 - 100 mm, počet 
číslic 6, zabudovaný svetelný senzor, IP 65 , inštalácia, montáž displeja)

° Kamera v počte 2ks (pre fotografovanie EČV vozidla z prednej aj zadnej 

strany, fotografia sa bude ukladať ku konkrétnemu váženiu), inštalácia a 
montáž kamier

• Semafor v počte 2ks (červená a zelená), inštalácia a montáž semaforov 
e Stĺpy pre umiestnenie kamier v počte 2 ks (štandardná výška 3m), inštalácia a 

montáž stĺpov


