
Kúpna zmluva č. 1/2020 
uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov ( ďalej len „Zmluva“) 

 

Zmluvné strany: 

 

Kupujúci:           Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín          

Sídlo:               M. Hattalu 2161, 026 01 Dolný Kubín         

štatutárny zástupca:        Ing. Tatiana Nesvadbová         

bankové spojenie:        Štátna pokladnica          

IBAN:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                 

IČO:           17060664         

DIČ:          2020562324        

telefón :       043/5884881         

email:         dddk@vuczilina.sk 

 

(ďalej označený len ako „Kupujúci“) na jednej strane            

 

a 

 

Predávajúci:   MPV Group, s.r.o.   

Sídlo:       Cesta pod Hradovou 22, 040 01 Košice 

Zápis:    OR OS Košice I. oddiel: Sro, vložka č. 29873/V          

štatutárny zástupca:        Mgr. Mária Puškárová      

bankové spojenie:        Všeobecná úverová banka, a.s. 

IBAN:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                    

IČO:               46667407                     

IČ DPH:        SK2023519927      

Telefón:          +421 907 533 909 

Email:          obchod@zdravotnetesty.sk 

(ďalej označený len ako „Predávajúci“)  na strane druhej 

 

Táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania realizovaného postupom v zmysle  

§ 117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a na základe predloženej cenovej ponuky úspešného uchádzača zo dňa 

08.10.2020. 

 

nasledovne: 

 

Článok I 

 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je nákup tovaru – Jednorazové ochranné rukavice nitrilové v počte 

61 200 ks , /z toho veľkosť S: 37 300 ks, veľkosť M: 20 900 ks a veľkosť L: 3 000 ks/ 

vrátane dodania a dopravy. Prevod vlastníckeho práva tovaru Predávajúcim na Kupujúceho.  

 

2. Predmetom plnenia Predávajúceho podľa tejto Zmluvy je tiež poskytnutie záručného servisu 

tovaru v rozsahu uvedenom v tejto zmluve. 

 



3. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar spolu so všetkými dokladmi, ktoré sú 

potrebné na jeho prevzatie a riadne užívanie. 

 

4. Kupujúci sa zaväzuje, že v súlade s touto Zmluvou riadne splnenie predmetu Zmluvy potvrdí 

podpisom Dodacieho listu a zaplatí cenu podľa Článku II tejto Zmluvy. 

 

Článok II 

 

Cena a platobné podmienky 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dodanie tovaru podľa tejto Zmluvy Kupujúcemu za 

tovar predávajúcim je : 6 211,80 € bez DPH, DPH 1 242,36  € a 7 454,16 € s DPH Táto cena 

je konečná a nemenná cena a sú v nej zahrnuté všetky náklady Predávajúceho ( napr. 

doprava). 

 

2. Kúpna cena je splatná prevodom na bankový účet predávajúceho uvedený v záhlaví tejto 

zmluvy na základe daňového dokladu (faktúry) Predávajúceho, ktorá bude Kupujúcemu 

odovzdaná súčasne s predmetom plnenia. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového 

dokladu za dodaný tovar . Súčasťou faktúry musí byť Kupujúcemu potvrdený aj dodací list. 

 

3. Splatnosť faktúry Predávajúceho je 30 dní odo dňa jej doručenia Kupujúcemu. Kupujúci 

neposkytuje zálohovú platbu. Dňom úhrady faktúry sa rozumie dátum odpisu dohodnutej 

ceny predmetu zmluvy z účtu kupujúceho v prospech účtu predávajúceho. 

 

 

Článok III 

 

Miesto a čas plnenia 

 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar v rozsahu stanovenom touto zmluvou a 

odovzdať Kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na riadne prevzatie a užívanie tovaru, 

najneskôr do 10 pracovných dní. 

 

2. Právo na používanie predmetu Zmluvy vzniká Kupujúcemu dňom jeho odovzdania 

a prevzatia. 

 

3. Miestom plnenia predmetu tejto zmluvy sú priestory kupujúceho v jeho sídle, uvedenom 

v záhlaví tejto Zmluvy. 

 

Článok IV 

 

Práva a povinnosti predávajúceho 

 

1. Predávajúci je povinný dodať predmet Zmluvy v riadnom a bezchybnom stave najvyššej 

kvality. 

 

2. Predávajúci vyhlasuje, že predmet zmluvy je bez akýchkoľvek právnych a iných vád. 

 

 

 



Článok V 

 

Práva a povinnosti kupujúceho 

 

1. Kupujúci je povinný riadne dodaný predmet zmluvy prevziať a podpisom svojho povereného 

zástupcu potvrdiť Dodací list. Tovar, ktorý je vizuálne poškodený môže kupujúci odmietnuť 

prevziať a za toto je predávajúci povinný dodať nový nepoškodený tovar. 

 

2. Kupujúci nadobúda užívacie právo dňom riadneho prevzatia dodaného predmetu zmluvy 

a podpisom dodacieho listu povereným zástupcom kupujúceho  

 

3. Vlastnícke právo k dodanému predmetu zmluvy Kupujúci nadobúda po zaplatení ceny 

predmetu zmluvy podľa článku II tejto Zmluvy Predávajúcemu.  

 

Článok VI 

 

Reklamácia a záručná doba 

 

1. Predávajúci zodpovedá za kvalitu tovaru podľa platných noriem počas záručnej doby 24 

mesiacov. Záručná doba na predmet zmluvy začína plynúť dňom podpísania Dodacieho listu. 

V prípade, že výrobca tovaru poskytuje dlhšie záručné podmienky na tovar podľa tejto 

Zmluvy, platia záručné podmienky výrobcu. Zjavné vady zistené po fyzickej prebierke musí 

kupujúci reklamovať do 10 pracovných dní od prevzatia tovaru. 

2. 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. 

 

Článok VII 

 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy sa môžu vykonať iba na základe dohody 

obidvoch zmluvných strán, a to vo forme písomných a očíslovaných dodatkov k zmluve 

podpísaných opravenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

 

2. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, ktoré majú platnosť originálu, z ktorých 

každá zmluvná strana obdrží po dvoch rovnopisoch. 

 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia postupom podľa zákona 

č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že majú spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, ich 

prejavy vôle sú dostatočne zrozumiteľné, určité a vážne a ich zmluvná voľnosť nebola 

žiadnym spôsobom obmedzená. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu neuzatvárali 

v tiesni, ani v omyle, ani za inak nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu 

porozumeli a na znak toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, 

ju prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov podpísali.  

 



 

 

 

Príloha: Cenová ponuka 

  

 

      

V Košiciach, dňa 12.10.2020   V Dolnom Kubíne, dňa 12.10.2020 

 

 

 

 

     Za Predávajúceho:               Za Kupujúceho: 

 

 

 

 

 

 

 

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

     MPV Group, s.r.o.               ZPS a DSS Dolný Kubín 

 Mgr. Mária Puškárová                       Ing. Tatiana Nesvadbová  

            konateľ         riaditeľka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


