Kúpna zmluva
číslo: GR ZVJS-32-201/11-2012
uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení a podľa § 45 zákona
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
medzi:
Kupujúcim:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Šagátova 1, 813 04 Bratislava

Štatutárny orgán:
Osoba oprávnená rokovať
vo veciach zmluvných:
Osoba oprávnená rokovať
vo veciach technických:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Tel.:
Fax:

plk. Mgr. Eugen Balko, generálny riaditeľ
mjr. Ing. Martin Križan, riaditeľ odboru logistiky
mjr. Mgr. Peter Valkovič, výstrojno-výzbrojný referát
Štátna pokladnica Bratislava
7000157691/8180
00212008
2020801838
2020801838
00421 2 20831 513
00421 2 20831 696
(ďalej len ,,kupujúci“)

a
Predávajúcim:

ZVS holding, a. s.
Ľ. Štúra 1, 018 41 Dubnica nad Váhom

Zapísaný v obchodnom registri: OS Trenčín, odd. Sa, vložka číslo: 10152/R
Štatutárny orgán:

Ing. Miroslav Solava - predseda predstavenstva a. s.
Ing. Dagmar Petrušová - členka predstavenstva a. s.

Vybavuje:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO/DIČ:
IČ DPH:
Tel.:
Fax:

Ing. Jaroslav Daňo – riaditeľ predaja
VÚB, a. s., pobočka Dubnica nad Váhom
1398448853/0200
2020175993
SK 2020175993
+421 42 4405 313
+421 42 4421 603
(ďalej len ,,predávajúci“)
(ďalej spoločne len „zmluvné strany“)
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Čl. I
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je dodanie 185 000 kusov celoplášťových nábojov kal. 9x19
mm LUGER / PARA – FMJ, vrátane služieb spojených s ich dopravou a
s vyložením v mieste dodania.
2. Špecifikácia predmetu zmluvy je nasledovná:
Typ strely
Hmotnosť
Materiál plášťa
Rýchlosť strely

FMJ
124 grs / 8,00 g
CuZn 30
V25 min. 329 m/s
V50 min. 301 m/s
Energia
E25 min. 433 J
E50 min. 362 J
Náboje musia byť balené v škatuľkách po max. 50 ks; balenia musia byť označené
názvom náboja, počtom kusov v balení, sériou a identifikáciou výrobcu.
3. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy v rozsahu
podľa čl. I bod 1 tejto zmluvy a kupujúci sa zaväzuje predmet zmluvy prevziať
a zaplatiť kúpnu cenu podľa čl. II tejto zmluvy.
Čl. II
Kúpna cena
1. Kúpna cena za predmet zmluvy podľa čl. I je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena maximálna.
2. Cena je uvedená v členení:

predmet zmluvy
náboj
celoplášťový
kal. 9x19 mm LUGER

Cena v eur

merná
jednotka

počet

kus

1 000

Cena bez
DPH

DPH 20%

Cena
s DPH

136,67

27,33

164,00

3. Celková zmluvná cena vo výške 30 340,- € (slovom tridsaťtisíc tristoštyridsať eur)
je vrátane DPH, cla, správnych a iných poplatkov (vrátane obalu, dopravy
a vyloženia v mieste dodania).
Čl. III
Čas plnenia a miesto dodania
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy podľa čl. I tejto zmluvy najneskôr
do 18. 12. 2012.
2. Dodanie predmetu zmluvy na miesto uvedené v bode 3 tohto článku je možné
vykonať len v pracovných dňoch v čase medzi 8.00 h – 13.00 h, pričom plánovaný
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termín a čas dodania predávajúci preukázateľne oznámi kupujúcemu najneskôr dva
pracovné dni pred odovzdaním predmetu zmluvy.
3. Kupujúci prevezme predmet zmluvy na adrese:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
(centrálny sklad bojovej a operatívnej techniky)
Gucmanova 19/670
920 41 Leopoldov
Tel.: +421/33/734 29 30, Fax: +421/33/735 10 09
4. Predmet zmluvy prevezme npor. Richard Macho; v prípade jeho neprítomnosti iný
príslušník určený kupujúcim.
5. Kupujúci si vyhradzuje právo neprevziať celú dodávku alebo jej časť, ak zistí v
dodanom tovare vadu, ktorá bráni kupujúcemu k riadnemu využitiu predmetu
zmluvy, alebo jeho časti, alebo ak predávajúci nedodá dohodnutý počet nábojov. Ak
nastane skutočnosť podľa predchádzajúcej vety, kupujúci vyhotoví zápis v dvoch
rovnopisoch, ktoré podpíšu osoby zodpovedné za doručenie a prevzatie predmetu
zmluvy.
6. Predávajúci spolu s predmetom zmluvy odovzdá faktúru (s uvedeným registračným
číslom zmluvy) a dodací list, v ktorom kupujúci potvrdí počet prevzatých nábojov.
Čl. IV
Platobné a fakturačné podmienky
1. Predávajúcemu vznikne nárok na zaplatenie kúpnej ceny podľa čl. II tejto zmluvy
na základe riadneho splnenia predmetu zmluvy podľa čl. I tejto zmluvy.
2. Predávajúci nemá nárok na uhradenie preddavku.
3. Kupujúci uhradí dojednanú kúpnu cenu predávajúcemu po prevzatí predmetu
zmluvy na základe faktúry vystavenej predávajúcim. Súčasťou faktúry bude
potvrdený dodací list. Platobná povinnosť kupujúceho sa považuje za splnenú v deň,
keď bude z jeho bankového účtu poukázaná príslušná platba.
4. Fakturácia bude vykonaná po dodaní a prevzatí predmetu zmluvy podľa čl. VI.
5. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.
6. Kupujúci si vyhradzuje právo vrátiť faktúru, ak táto nemá náležitosti daňového
dokladu. Dôvod vrátenia je kupujúci povinný vyznačiť na faktúre. Od okamihu
doručenia faktúry, ktorá spĺňa náležitosti daňového dokladu, začína plynúť nová 30
dňová lehota splatnosti.
Čl. V
Zabezpečenie záväzkov
1. Neuhradením faktúry v stanovenej lehote podľa čl. IV vzniká kupujúcemu
povinnosť zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,02 % z neuhradenej sumy za každý
aj začatý deň omeškania.
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2. Ak predávajúci neodstráni vady, ktoré sa vyskytli na predmete zmluvy v záručnej
dobe podľa podmienok uvedených v čl. VIII, môže kupujúci požadovať od
predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z ceny vadného plnenia predmetu
zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.
3. V prípade nesplnenia zmluvne dohodnutého termínu dodania predmetu zmluvy, má
kupujúci právo uplatniť si od predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % za
každý aj začatý deň omeškania z kúpnej ceny za nedodaný predmet zmluvy.
Čl. VI
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Predávajúci je povinný odovzdať predmet zmluvy v plnom rozsahu, v dohodnutom
termíne, v bezchybnom, funkčnom stave a v kvalite I. triedy.
2. Kupujúci je povinný na výzvu predávajúceho prevziať predmet zmluvy
v dohodnutom termíne na adrese podľa čl. III bodu 3 tejto zmluvy.
Čl. VII
Iné dojednania
Zmluvné strany sa dohodli zaokrúhliť celkový počet dodaných nábojov na celé
balenia v súlade s výslednou cenou elektronickej aukcie a s ohľadom
na predpokladanú hodnotu jednotlivých častí zákazky.
Čl. VIII
Zodpovednosť za vady
1. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet zmluvy podľa čl. I tejto zmluvy má v čase
prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti a nemá vady, ktoré by znižovali jeho
hodnotu alebo schopnosť využitia.
2. Za vady, ktoré vznikli v záručnej dobe, nezodpovedá predávajúci iba vtedy, ak boli
spôsobené nevhodným používaním predmetu zmluvy.
3. Ak predávajúci poruší ustanovenia tejto zmluvy, kupujúcemu vzniká nárok na
náhradu škody, ktorá mu v dôsledku takéhoto konania vznikla v zmysle § 373
a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení.
4. Záručná doba na predmet zmluvy je minimálne dvojročná a začína plynúť odo dňa
dodania podľa čl. VI tejto zmluvy.
5. Predávajúci na vlastné náklady odstráni vady zistené v záručnej dobe.
6. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu, počas ktorej sa
vada odstránila. Predávajúci je povinný písomne sa k oznámeniu o vadách vyjadriť
do 10 dní po jeho doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, znamená to jeho súhlas s
opodstatnenosťou oznámenia vád a s ich existenciou.
7. Kupujúci má právo zabezpečiť odstránenie vád na predmete zmluvy podľa čl. I tejto
zmluvy, za ktoré zodpovedá predávajúci, inou osobou na náklady predávajúceho, ak
predávajúci po oznámení zistených vád, vady neodstránil do 30 dní odo dňa
uplatnenia reklamácie.
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8. Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neodstrániteľná, zaväzuje sa predávajúci
dodať náhradný predmet plnenia zodpovedajúcej kvality, na základe zápisu
vyhotoveného a podpísaného zmluvnými stranami.
Čl. IX
Záverečné ustanovenia
1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Obchodného
zákonníka v platnom znení.
2. Táto zmluva je uzavretá na dobu určitú - na obdobie do riadneho dodania predmetu
zákazky a jeho zaplatenia. Skončenie platnosti zmluvy sa nebude dotýkať nárokov
na náhradu škody, zmluvnej pokuty, úrokov z omeškania ani záručnej doby.
3. Pokiaľ predávajúci nedodá predmet zmluvy v stanovenom termíne ani po márnom
uplynutí dodatočne lehoty stanovenej kupujúcim, má kupujúci právo jednostranne
odstúpiť od zmluvy a požadovať okrem zmluvnej pokuty podľa čl. V bod 3 aj
náhradu škody. V prípade jednostranného odstúpenia kupujúceho od zmluvy,
predmetná zmluva zanikne uplynutím desiateho kalendárneho dňa odo dňa
doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.
4. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy alebo dodatky musia mať písomnú formu a musia
byť podpísané zmluvnými stranami.
5. Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy,
v plnom rozsahu s ním súhlasia a prehlasujú, že pri podpise tejto zmluvy konali
slobodne a, že nebola podpísaná v tiesni a ani za nevýhodných podmienok.
6. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán
dostane po dvoch rovnopisoch.
7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zástupcami oboch zmluvných strán
a účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia kupujúcim v Centrálnom
registri zmlúv.

V Bratislave 16. 11. 2012

V Dubnici nad Váhom 12. 11. 2012

za kupujúceho

za predávajúceho

..........................................................

..................................................

plk. Mgr. Eugen Balko

Ing. Miroslav Solava
predseda predstavenstva

generálny riaditeľ
..................................................
Ing. Dagmar Petrušová
členka predstavenstva
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