
Kúpna zmluva 
na dodanie tovaru

.Osobné ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov mesta Levice“ uzatvorená podľa § 409 
anasl. zákona č. 513/19912b. /Obchodný zákonník/v znení neskorších zmien a doplnkov.

Zmluvné strany

Kupujúci:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
(Č DPH: 
číslo účtu:
IBAN:
Zmocnenie pre vecné rokovanie : 
(ďalej len "kupujúci)

Mesto Levice, Nám. hrdinov 1, 934 32 Levice.
RNDr. Ján Krtík, primátor mesta Levice

00307203
nie je platcom DPH
Prima banka a.s., č.ú. 4220282802/3100
SK4731000000004220282802
Mgr. Dana Poláková, Mgr. Jana Ďurišová

Predávajúci;
Obchodné meno: Atom plus s.r.o.
Sídlo: Sv. Michala 4, Levice 93401
Zastúpený: Mgr. Hana Cimermanová Hudecová
100:52473392
DIČ: SK2121035323
Bankové spojenie: TATRA BANKA
Číslo účtu: SK66 1100 0000 0029 4007 3778
Zástupca pre obchodné podmienky: Mgr. Hana Cimermanová Hudecová
(ďalej len "predávajúci")

PREAMBULA
Kúpna zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obsíarávan/a vzmyste zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon“) na predmet zákazky „Osobné ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov mesta 
Levice“. Kupujúci na uzavretie tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania podľa §117 zákona.

Článok 1
PREDMET ZMLUVY

1.1 Predmetom tejto zmluvy je dodanie pracovnej obuvi a pracovného oblečenia pre jednotlivé profesie 
v množstve a kvalite určenej kupujúcim vo výzve na predloženie ponuky na predmet zákazky: 
„Osobné ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov mesta Levice“. Presná špecifikácia 
predmetu zmluvy tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.

1.2 Každá časť odevu musí byť označená etiketou, na ktorej sa uvedie výrobca, vefkost’ materiálové 
zloženie, symboly pre údržbu a ošetrovanie a rok výroby.

Článok 2



ČAS PLNENIA A DODACIE PODMIENKY
2.1 Predmet zmluvy uvedený v článku 1 bude odovzdaný najneskôr do 30.11.2022.
2.2 Predmet zmluvy dodá predávajúci na Mestský úrad v Leviciach, Námestie hrdinov 1,934 32 Levice.

2.3 Predmet zmluvy bude dodaný kompletne - v jednej dodávke tovaru. Termín dodania tovaru 
predávajúci oznámi objednávateľovi telefonicky alebo mailom a to najneskôr 3 dni pred plánovaným 
termínom dodania tovaru.

2.3 Tovar podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy dodá predávajúci niektorým z nasledovných spôsobov;
a) v prípade, že predávajúci má prevádzku v meste Levice, umožni osobne zamestnancom mesta 
vyskúšať tovar podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy za účelom výberu tovaru podľa požadovanej veľkosti. 
Tovar, ktorý nebude dodaný osobne zamestnancom dodá predávajúci najneskôr v termíne tak, ako 
je uvedené v bode 2.1 tejto zmluvy a to na miesto dodania tovaru podľa bodu 2.2 tejto zmluvy.
b) v prípade, že predávajúci nemá prevádzku v meste Levice, umožni zamestnancom mesta 
vyskúšať tovar podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy za účelom výberu vhodnej veľkosti tovaru a to priamo 
v priestoroch Mestského úradu v Leviciach tým spôsobom, že prinesie na odskúšanie rôzne 
veľkosti z jednotlivých druhov tovaru, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 k tejto zmluve.

Článok 3 
CENA DIELA

3.1 Cena predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. 
o cenách v znení neskorších predpisov avyhi, MF č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
Cena za predmet zmluvy je stanovená vrátane DPH a iných zákonom stanovených príplatkov 
a poplatkov. Zmluvná cena je konečná. Predmet zmluvy bude predávajúcim dodaný v ponúknutej 
cene a požadovanej kvalite podľa ČL 1 tejto zmluvy.

3.2 V cene predmetu zmluvy sú započítané všetky poplatky, clo, náklady spojené s dopravou predmetu 
zmluvy podľa či. 2 tejto zmluvy a v zmysle čl. 1 tejto zmluvy.

3.3 Cena predmetu tejto zmluvy je stanovená v nasledovnom členení:
Cena bez DPH ....12 739,95 EUR....................
Hodnota DPH 20 % ..... 2 547,99 EUR...................
Cena vrátane DPH .... 15 287,94 EUR.....................

Článok 4
PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za predmet tejto zmluvy dohodnutú cenu na základe 
faktúr vystavených predávajúcim.

4.2 Na predmet zmluvy budú vystavené štyri faktúry a to zvlášť na OOPP pre zamestnancov materských 
škôl v zriadovateľskej pôsobnosti mesta Levice, zvlášť na OOPP pre zamestnancov školských jedální 
v zriadovateľskej pôsobnosti mesta Levice, tretia faktúra na ostatné OOPP pre zamestnancov MsÚ 
Levice a štvrtá faktúra na OOPP pre MsP Levice.

4.3 Faktúry vystavené predávajúcim musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade 
s platnou právnou úpravou SR a potvrdený dodací list o prevzatí tovaru. V prípade, že daňové 
doklady nebudú obsahovať tieto náležitosti, kupujúci má právo vrátiť ich na doplnenie 
a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre 
kupujúceho začne plynúť prevzatím daňového dokladu.

4.4 Lehota splatnosti faktúr je 21 dní od jej doručenia kupujúcemu.
4.5 Kupujúci neposkytne predávajúcemu zálohu na predmet kúpy.

Článok 5
VLASTNÍCKE PRÁVO

5.1 Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu zmluvy po úplnom zaplatení kúpnej ceny /vrátane



DPH/ podľa čl. 3 tejto zmluvy.

Článok 6
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUKY

6.1 Predávajúci zodpovedá za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti 
a nemá žiadne chyby a zodpovedá vyhláseniam o zhode, prípadne certifikátom predloženým 
v ponuke predávajúceho.

6.2 Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za vady, ktoré boli spôsobené neodbornou údržbou.
6.3 Záručná doba na predmet zmluvy je 2 roky .
6.4 V prípade reklamácií predmetu zmluvy sa postupuje podľa príslušných ustanovení Obchodného 

zákonníka a všeobecne záväzných právnych predpisov.

Článok 7
ZMLUVNÉ POKUTY A SANKCIE

7.1 V prípade, že predávajúci neodovzdá predmet zmluvy v zmluvnom termíne, kupujúci má právo na
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny predmetu zmluvy bez DPH za každý deň omeškania.

7.2 V prípade, že je kupujúci v omeškaní s úhradou faktúry, predávajúci má právo na úroky z omeškania
0,05 % z ceny diela bez DPH za každý deň omeškania.

Článok 8
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

8.1 Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 anásl. 
zákonníka.
8.2 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.

Obchodného

Článok 9
RIEŠENIE SPOROV

9,1 Všetky spory, vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť predovšetkým dohodou 
a vzájomným rokovaním. V prípade ak k tejto dohode nedôjde, bude spor predložený k rozhodnutiu 
príslušného súdu podľa sídla kupujúceho.

Článok 10
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Táto zmluva sa riadi a vykladá v súlade správnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva 
a povinnosti, ktoré vznikli na základe tejto zmluvy a nie sú v tejto zmluve upravené sa riadia 
príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov a platnej legislatívy Slovenskej republiky.

10.2 Zmluvné sírany sa zaväzujú, že vyvinú maximálnu snahu o riešenie všetkých sporov vyplývajúcich
s touto zmluvou zmierlivou cestou a to do 30 dní od doručenia písomného upozornenia jednej 
zmluvnej strany druhej zmluvnej strane.

10.3 Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve musia byť vyhotovené v písomnej forme a podpísané 
zmluvnými stranami.

10.4 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č.1 - Špecifikácia predmetu zmluvy a cenová 
kalkulácia.



10.5 Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých každý je považovaný za 
originál. Dve vyhotovenia zmluvy dostane predávajúci a dve vyhotovenia zmluvy kupujúci.

10.6 Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť túto zmluvu ako celok alebo akúkoľvek jej 
časť bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strane.

10.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené s predmetom zmluvy nakladať, zmluvné prejavy sú im 
dostatočne zrozumiteľné a určité, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a právny úkon je 
urobený v predpísanej forme, na znak čoho zmluvu podpísali.

10.8. Zmluva nadobúda pla^osťdňom jej podpísania druhou zo zmluvných strán a účinnosť nadobúda 
nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v zmysle §-u 47 Občianskeho zákonníka.

11. 11. 2022
V Leviciach, dňa v dňa

Za kupujúceho: Za predáv.

RNDr. Ján Kriik, primátor mesta[ Mgr Han^Cimermanová Hudecová^


