
záväzný návrh zmluvy 

Zmluva  
o dodávke a inštalácii predmetu obstarávania  

uzatvorená podľa §269 ods. 2) a nasl. Obchodného zákonníka medzi účastníkmi: 

obstarávateľ: 
Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch  
sídlo: Levická 886, 952 01  Vráble 
IČO: 00 198 901, IČ DPH: SK 2020411173 
V mene družstva koná: ………………………….. 
číslo účtu IBAN: SK41 0200 0000 0000 0171 1162 
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Dr, Vložka číslo:83/N 

a 

dodávateľ: 



I. 

Úvodné ustanovenia 

1. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok procesu obstarávania pre zákazku obstarávateľa: 
Investícia do poľnohospodárskeho podniku - zavádzanie inovatívnych technológií s 
cieľom zlepšenia kvalitatívnych vlastností a úrodnosti pôdy a ochrany pred jej 
degradáciou (6/PRV/2015/oblasť č. 6). Proces sa uskutočnil stanoveným 
spôsobom, plne v súlade s Usmernením Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 
8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 
2014-2020, s poukazom na §8 ods. 3 Zákona č. 343/2015 Z.z. O verejnom obstarávaní.   

II. 

Predmet zmluvy 

1. Na základe vyhodnotenia ponúk v procese obstarávania bol ako úspešný uchádzač 
vyhodnotený účastník zmluvy/dodávateľ, a to z dôvodu splnenia kritéria na 
vyhodnotenie ponúk, ktorým bola najnižšia cena. Obsahom ponuky dodávateľa bola 
dodávka a montáž predmetu zákazky, takto špecifikovaná v súťažnej ponuke, tvoriacej 
prílohu tejto zmluvy 

2. Predmetom tejto zmluvy je na strane jednej záväzok dodávateľa na riadnu a včasnú 
dodávku a montáž tovarov a služieb, tvoriacich v zhode so súťažnými podkladmi obsah 
jeho víťaznej ponuky (zákazka), ako aj na druhej strane záväzok obstarávateľa za 
takto uskutočnenú dodávku dodávateľovi zaplatiť stanovenú odplatu. 

3. Číselné vyjadrenie obsahu obstarávania: Úspešný návrh uchádzača na plnenie kritérií 
obstarávateľa je číselne vyjadrený sumou spolu ……………..…….,-EUR bez DPH, 
pozostávajúcej z týchto položiek: 

I. 8-riadková nesená sejačka na presnú sejbu s prihnojovaním a aplikáciou 
mikrogranúl:  ………………….…,-EUR bez DPH 

II. Špeciálny stroj na zberanie zeleniny (automatický tekvicový zberač)  …………..…,- EUR 
bez DPH 

III. Viacúčelový prekladací voz so závitovkovým dopravníkom a troma nápravami / 
stroj na aplikáciu vápna (stroj na manipuláciu, dopravu a skladovanie - prekladací voz / 
stroj na aplikáciu vápna): …………………….…,-EUR bez DPH 

4. Hodnoty podľa vyššie uvedeného odseku zároveň stanovujú výšku odplaty pre 
dodávateľa v súlade s výsledkami procesu obstarávania, ako aj s touto zmluvou. K 
takto stanoveným sumám ako k základu bez dane bude pripočítaná príslušná sadzba 
DPH. (= …………… EUR, t.j. celková cena dodávky spolu s DPH je ………..……….. EUR) 

III. 

Dodacie a platobné podmienky 

1. Miestom dodania je: areál obstarávateľa, 952 01 Vráble.  



2. Predmet zmluvy bude dodaný v čiastkových plneniach, vždy na základe 
predchádzajúcich samostatných objednávok a v súlade s ich obsahom. Čas plnenia 
každej čiastkovej objednávky je stanovený na dobu do 30 dní odo dňa jej prevzatia 
dodávateľom. Ak sa účastníci nedohodnú inak, celý predmet zmluvy musí byť 
zrealizovaný najneskôr do termínu určeného pre danú výzvu príslušným riadiacim 
orgánom.  

3. Úhrada za zákazku, ako aj každú jej časť dodanú na základe samostatnej objednávky, 
bude po jej prevzatí obstarávateľom vykonaná bezhotovostným platobným prevodom 
na základe vystavenej faktúry s dodacím listom/preberacím protokolom so splatnosťou 
do 30 dní odo dňa jej doručenia. Obstarávateľ na plnenie predmetu zmluvy neposkytne 
preddavok. 

4. Eventuálnu úpravu dodacej lehoty, splatnosti, miesta dodania ako aj rozsahu plnenia 
a dodávky je možné písomne dojednať na základe dodatku k tejto zmluve. 

IV. 

Záruka a zodpovednosť za vady 

1. Dodávateľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený a dodaný podľa 
podmienok tejto zmluvy, všeobecne záväzných právnych predpisov, noriem, príslušných 
metodík a výnosov a že bude počas záručnej doby funkčný ako celok a aj v 
jednotlivých funkcionalitách podľa požiadaviek objednávateľa na predmet zmluvy. 

2. Záručná doba na predmet zmluvy je 24 mesiacov odo dňa podpísania každého 
jednotlivého odovzdávacieho a preberacieho protokolu.  

3. Obstarávateľ je oprávnený vopred požadovať od dodávateľa zloženie finančnej 
zábezpeky, a to až do výšky 5% z ceny dodávky. Zložená zábezpeka sa zúčtuje bez 
zbytočného odkladu po uplynutí príslušnej záručnej doby. Voči zloženej zábezpeke 
dodávateľa bude obstarávateľ oprávnený si započítať svoje pohľadávky voči nemu 
vyplývajúce z ich vzájomného vzťahu, ako napr. nároky z titulu vád predmetu zmluvy, 
úroky z omeškania, nároky na náhradu škody. 

V. 

Výkon kontroly a sankcie 

1. Z dôvodu, že predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov poskytnutých 
obstarávateľovi na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 
(uzatvorenej medzi PPA ako poskytovateľom a objednávateľom ako prijímateľom) platí, 
že oprávnení zamestnanci poskytovateľa, MPRV SR, orgánov Európskej únie 
a ďalšie oprávnené osoby v súlade s právnymi predpismi SR a EÚ môžu 
vykonávať voči uchádzačovi kontrolu/audit obchodných dokumentov a 
vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou zákazky a uchádzač je povinný 
poskytnúť súčinnosť v plnej miere, a to kedykoľvek počas doby určenej 



príslušnou Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, resp. stanovenej 
v záväzných normách práva SR a EÚ. 

2. V súlade s článkom 3 odsek 10 predposledná veta Usmernenia Pôdohospodárskej 
platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb 
financovaných z PRV SR 2014 – 2020 sa týmto pre dodávateľa dojednáva sankcia za 
nedodržanie termínu plnenia (dodávky) zmluvy na dodávku objednaných stavebných 
prác, tovarov a služieb podľa vo výške 0,04% za každý deň omeškania. Obstarávateľ je 
v súlade s predmetným Usmernením povinný túto sankciu voči dodávateľovi uplatniť 
a vymáhať. 

3. V súlade s článkom 3 odsek 15 tretia veta Usmernenia Pôdohospodárskej platobnej 
agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných 
z PRV SR 2014 – 2020 sa týmto pre dodávateľa dojednáva primeraná sankcia za 
nedodržanie kritérií, na základe ktorých dodávateľ získal zákazku. Sankcia, ktorá v 
súlade s predmetným Usmernením musí byť vyššia ako finančný rozdiel medzi víťaznou 
ponukou a ponukou ďalšieho uchádzača v poradí, sa týmto ako primeraná dojednáva 
vo výške ……………….. EUR. Obstarávateľ je v súlade s predmetným Usmernením 
povinný túto sankciu voči dodávateľovi uplatniť a vymáhať. 

VI. 

Záverečné ustanovenia 

1. Obaja účastníci vyhlasujú, že táto Zmluva o dodávke a inštalácii predmetu obstarávania 
medzi obstarávateľom (ako kupujúcim) a dodávateľom (ako predávajúcim) je uzatvorená 
v súlade so súťažnými podkladmi, hodnotiacimi kritériami a s ponukou úspešného 
uchádzača. Pri uzatváraní zmluvy bolo do nej zapracované všetko to, čo bolo predmetom 
zadávania zákazky, ako aj to, čo bolo výsledkom daného obstarávania. 

2. Zmluvný vzťah môže byť skončený písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných 
strán i bez uvedenia dôvodu. Zmluvné strany sa dohodli na 3 mesačnej výpovednej 
lehote, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 
doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane, a to aj v tom prípade, ak na základe 
tejto zmluvy už bolo uskutočnené plnenie 

3. Dodávateľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu obstarávateľa oprávnený 
postúpiť svoje pohľadávky voči nemu na tretiu osobu 

4. Ostatné práva a povinnosti účastníkov sa riadia primerane ustanoveniami zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, ako aj zákona č. 343/2015 Z.z. O verejnom 
obstarávaní. Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa týchto ustanovení, riešia sa podľa 
predpisov občianskeho práva. Ak ich nemožno riešiť ani podľa týchto predpisov, posúdia 
sa podľa obchodných zvyklostí, a ak ich niet, podľa zásad, na ktorých spočíva obchodný 
zákonník. 

5. Všetky prípadné zmeny a doplnky tejto zmluvy budú vyhotovené v písomnej forme. 



6. Zmluva bola vyhotovená v troch exemplároch. Obsah tejto zmluvy bol zmluvným stranám 
jasný a na znak súhlasu bola zmluva podpísaná. Zmluva je platná a účastníci sú svojimi 
prejavmi vôle viazaní jej podpisom oboma zmluvnými stranami.  

7. V súlade s pravidlami PPA o administrácii zmien projektov, táto Zmluva nadobúda 
účinnosť až momentom zverejnenia schvaľujúceho dodatku k príslušnej Zmluve 
o poskytnutí NFP, uzatvorenej medzi obstarávateľom ako prijímateľom a PPA ako 
poskytovateľom.  

Vo Vrábľoch, dňa ………………………….. 

………………………………….…………………………. 

Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch 

obstarávateľ 

………………………………….…………………………. 

dodávateľ


