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ČIASTKOVÁ ZMLUVA č. 2 K RÁMCOVEJ DOHODE č. 02/2019

podľa 409 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník")
Uzavretá medzi zmluvnými stranami:

1. Kupujúci:
Sídlo:
Štatutárny orgán:

Poľnonákup TATRY, a.s.

Slavkovská 36, Kežmarok 060 01
JUDr. PaedDr. Slavomír Šoffa, predseda predstavenstva

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

36 447 927
2020021058
SK2020021058

Bankové spojenie:

Príma banka Slovensko, a.s.

IBAN:
SWIFT:
Zapísaný:

SK 97 3100 0000 0043 1018 4800
LUBASKBX
Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, vložka

č 10026/P
(ďalej len „kupujúci")
2. Predávajúci:

Sídlo:

AS servis, s.r.o.

Štatutárny orgán:

Cesta svätého Ladislava 6, Moldava nad Bodvou 045 01
Ing. Štefan Szomoray, konateľ

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

36 589 985
2021952482
SK2021952482

Bankové spojenie:

VÚB a.s.

IBAN:

SK08 0200 0000 0028 9099 8958
SUBASKBX

SWIFT:
Zapísaný:

Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka
č. 16212/V

(ďalej len „predávajúci")
(kupujúci a predávajúci spolu ďalej ako „zmluvné strany" alebo jednotlivo aj ako „zmluvná
strana")

Preambula
Kupujúci vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom
obstarávaní") nadlimitnú zákazku na dodanie tovaru postupom verejnej súťaže, predmetom
ktorej je nákup a naskladnenie potravinárskej pšenice (zrno pšenice potravinárskej), rok úrody
2019 v požadovanom množstve 5 096,15 ton, v množstvách a lehotách špecifikovaných v

samostatných objednávkach podľa skutočných potrieb kupujúceho; Oznámenie o vyhlásení
verejného obstarávania zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie Ú. v. EÚ/S S90 zo dňa
10. 05. 2019 pod značkou 2019/S 090-215138 a vo Vestníku č. 94/2019 zo dňa 13. 05. 2019
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pod značkou 12681 - MST. Výsledkom tohto verejného obstarávania bol výber úspešného
uchádzača, s ktorým bola ako s predávajúcim uzatvorená dňa 07. 08. 2019 Rámcová dohoda
č. 02/2019 (ďalej len „Rámcová dohoda").
2.Predávajúci sa ako uchádzač zúčastnil verejného obstarávania realizovaného kupujúcim
postupom verejnej súťaže. Na základe jeho ponuky bol predávajúci označený za jedného z
úspešných uchádzačov a kupujúci s ním ako aj ďalším úspešným uchádzačom uzatvoril
Rámcovú dohodu.
3.V opätovnom otvorení súťaže podľa

83 ods. 5 písm. b) ZVO s použitím elektronickej aukcie

bola ponuka predávajúceho označená za úspešnú a predávajúci bol kupujúcim vyzvaný na
uzavretie tejto čiastkovej zmluvy.
4.Vo veciach neupravených v tejto čiastkovej zmluve platí Rámcová dohoda.

I. Predmet zmluvy
1.Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri dodávke
a naskladnení potravinárskej pšenice (zrno pšenice potravinárskej), rok úrody 2019 v
požadovanom množstve 5 096,15 ton (ďalej len „Tovar") a poskytovaní služieb súvisiacich s
dodaním, ktorými sa rozumie balenie a doprava na miesto určenia (ďalej len „Služby"), v
požadovanej kvalite a množstve, v súlade s opisom predmetu zákazky podľa ustanovení
Rámcovej dohody.
2.Opis predmetu zmluvy je podrobne uvedený v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť
tejto zmluvy.
3.Predávajúci sa zaväzuje na vlastné náklady dopraviť Tovar a ostatné súčasti predmetu zmluvy
na príslušné miesto dodania.

4.Kupujúci je povinný zabezpečiť prevzatie Tovaru dodaného bez vád, ako aj prijatie
poskytnutých Služieb a zaplatiť za to predávajúcemu dohodnutú cenu podľa či. IV tejto
zmluvy.
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II. Doba, miesto a spôsob plnenia
Predávajúci sa zaväzuje dodať Tovar uvedený v Prílohe č. 1 v termíne do 06. 03. 2020.

1.Predávajúci aspoň 2 (dva) kalendárne dni vopred oznámi kupujúcemu čas dodania predmetu
zmluvy. V prípade neoznámenia času dodania Tovaru nieje kupujúci povinný prevziať Tovar v deň
doručenia, ale až v náhradnom termíne dohodnutom s predávajúcim. Pri prevzatí Tovaru na
zmluvne dojednanom mieste dodania je kupujúci povinný dodaný Tovar prezrieť, odobrať vzorky
na dodávanom Tovare a vykonať laboratórne skúšky akosti Tovaru podľa STN 46
1100-2/Nariadením komisie EÚ 742/2010, minimálne trieda kvality „A" - štandardná. V prípade,
ak má Tovar zjavné vady alebo nespĺňa predpísanú akosť Tovaru podľa STN 46
1100-2/Nariadením komisie EÚ 742/2010, minimálne trieda kvality „A" - štandardná, uvedie tieto
kupujúci v dodacom liste a Tovar neprevezme. Pri prevzatí predmetu plnenia kupujúcim zabezpečí
predávajúci odovzdanie dokladov potrebných na ich prevzatie kupujúcemu. Predmet zmluvy sa
považuje za dodaný po podpísaní „Preberacieho protokolu" (Dodací list), kde bude uvedené presné
označenie dodávaného Tovaru, dátum, čas a miesto odovzdania Tovaru, označenie osôb, ktoré
Tovar odovzdávajú a ktoré Tovar preberajú uvedením ich mena, funkcie a preukázania
oprávnenosti odovzdanie/prevzatie vykonať, presnej špecifikácie povinnej dokumentácie k Tovaru,
podpisy odovzdávajúcich a preberajúcich osôb. Preberací protokol bude vyhotovený v 3 (troch)
vyhotoveniach, dve vyhotovenia pre kupujúceho a jedno vyhotovenie pre predávajúceho.
2.Predávajúci je povinný dodávaný Tovar zabaliť tak, aby počas jeho prepravy, resp. distribúcie
ku kupujúcemu nemohla byť narušená kvalita a vlastnosti samotného predmetu čiastkovej
zmluvy, ako aj jeho obalu.
3.Kupujúci je oprávnený odmietnuť dodávku v prípade, ak táto bola dodaná po lehote na dodanie, ak
má viditeľné vady (najmä poškodené obaly), nespĺňa predpísanú akosť Tovaru v zmysle súvisiacich
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predpisov s NK (ES) platných v roku naskladnenia, nebolo dodržané zmluvne dohodnuté
množstvo a druh predmetu čiastkovej zmluvy.
5.Vlastníctvo k predmetu plnenia prechádza na kupujúceho momentom úhrady ceny za príslušné
plnenie. Nebezpečenstvo škody na predmete plnenia podľa tejto zmluvy prechádza z
predávajúceho na kupujúceho potvrdením „Preberacieho protokolu" (Dodací list) kupujúcim.

6.Obal, označenie a priložená dokumentácia k predmetu plnenia musia spĺňať požiadavky
výslovne určené v súťažných podkladoch, Rámcovej dohode a v ponuke predávajúceho.
III. Spolupôsobenie zmluvných strán
1. Kupujúci sa zaväzuje, že poskytne predávajúcemu v rozsahu nevyhnutnom na riadne dodanie
Tovaru potrebnú súčinnosť tak, ako je upravené v tejto zmluve vrátane jej príloh ako i

súčinnosť spočívajúcu najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov a upresnení podkladov, ak o to
v priebehu dodávania Tovaru predávajúci písomne kupujúceho požiada.
IV. Kúpna cena a platobné podmienky
1.Cena za Tovar bola stanovená na základe výsledkov elektronickej aukcie, ktorej úspešným
uchádzačom sa stal predávajúci a v súlade s cenovou ponukou predloženou predávajúcim v

tejto elektronickej aukcii. Dohodnutá kúpna cena podľa tejto zmluvy je
•vo výške966 739,655 EUR bez DPH
•DPH vo výške0 % (0 EUR)
•Spolu vo výške966 739,655 EUR s DPH
Podrobná kalkulácia kúpnej ceny tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.
V takto dohodnutej kúpnej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s
realizáciou celého predmetu plnenia tejto zmluvy vrátane celého rozsahu súvisiacich služieb.
2.Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny riadnym dodaním Tovaru kupujúcemu
do dohodnutého miesta dodania v dohodnutom množstve a kvalite, potvrdením preberacieho
protokolu kupujúcim a doručením faktúry za predmetné plnenie kupujúcemu vystavenej v
súlade s podmienkami stanovenými touto zmluvou.

3.Kupujúci je povinný uhradiť faktúru predávajúceho v lehote splatnosti do 30 dní odo dňa jej
doručenia kupujúcemu. Úhradou v dobe splatnosti sa pre účely výkladu a realizácie tejto zmluvy
rozumie odpísanie finančných prostriedkov z účtu kupujúceho v dobe splatnosti uvedenej na
faktúre vystavenej na základe „Preberacieho protokolu" v súlade s či. III tejto zmluvy.
Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude originál „Preberacieho protokolu" (Dodacieho listu).
4.Kúpnu cenu podľa či. IV bod 1 uhradí kupujúci predávajúcemu na základe faktúry vystavenej
predávajúcim po riadnom a včasnom dodaní Tovaru a jeho prevzatí kupujúcim na základe
preberacieho protokolu podpísaného kupujúcim bez výhrad.
5.Predávajúci vystaví faktúru za odovzdaný Tovar po podpise preberacieho protokolu. Lehota

splatnosti faktúry bude na základe vzájomnej dohody zmluvných strán 30 dní odo dňa jej
doručenia kupujúcemu. Predávajúci je povinný vystaviť faktúru v štyroch origináloch.

Súčasťou faktúry je aj preberací protokol. Kupujúci je povinný uhradiť faktúru bankovým
prevodom na účet predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
6.Kupujúci je oprávnený namietať vecnú ako aj formálnu správnosť fakturácie predávajúceho do

15 dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu.
7.V prípade, ak nie sú spolu s faktúrou predložené kupujúcemu všetky povinné podklady alebo
kupujúci namieta v súlade s bodom 6. formálnu alebo vecnú správnosť fakturácie
predávajúceho, je kupujúci oprávnený vrátiť predávajúcemu faktúru spolu s písomným
vysvetlením takéhoto postupu. V prípade vrátenia faktúr neplynie lehota splatnosti podľa bodu
5. Lehota splatnosti začne nanovo plynúť až po doručení formálne a vecne správnej faktúry

kupujúcemu so všetkými povinnými podkladmi.
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8.Platby, ktoré má zaplatiť kupujúci, sa uhradia na bankový účet, ktorý predávajúci uvedie na
faktúre.

9.Každá faktúra predávajúceho musí mať náležitosti daňového dokladu v zmysle platných
právnych predpisov.

10.Daň z pridanej hodnoty zaplatí kupujúci predávajúcemu ako zdaniteľnej osobe registrovanej v
Slovenskej republike v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov v EUR, v zákonnej výške ceny zmluvy vyjadrenej v EUR.
V. Práva a povinnosti zmluvných strán
1.Základné práva a povinnosti zmluvných strán sú uvedené v Rámcovej dohode a zmluvné strany
sú pri uplatňovaní svojich práv a plnení povinností podľa tejto zmluvy povinné zohľadňovať
nielen ustanovenia tejto zmluvy ale aj ustanovenia Rámcovej dohody.

2.Všetky plnenia podľa tejto zmluvy je predávajúci povinný realizovať v prospech kupujúceho
riadne a včas a v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a Rámcovej dohody.
3.Kupujúci poskytne na požiadanie predávajúcemu všetky informácie, ktoré má k dispozícii a sú
potrebné na realizáciu plnení podľa tejto zmluvy.
4.Do troch dní od podpisu zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu meno a kontaktné údaje na
poverenú osobu kupujúceho zodpovednú za celý predmet plnenia podľa tejto zmluvy. Kupujúci
sa zaväzuje bezodkladne oznámiť predávajúcemu aj akúkoľvek zmenu týkajúcu sa poverenej
osoby kupujúceho.
5.Predávajúci predloží kupujúcemu najneskôr do troch dní od podpisu zmluvy meno poverenej
osoby pre nahlasovanie vád vrátane kontaktných údajov poverenej osoby.

6.Predávajúci je povinný pri plnení tejto zmluvy postupovať na vysokej profesionálnej úrovni, so
všetkou odbornou starostlivosťou, ktorú možno pri poctivom obchodnom styku od

predávajúceho ako spôsobilej osoby požadovať. Predávajúci sa zaväzuje dodržiavať pri plnení
tejto zmluvy všetky všeobecne záväzné právne predpisy.
7.Predávajúci zaobchádza so všetkými vecami a informáciami, ktoré obdrží v súvislosti s

plnením tejto zmluvy, ako s dôvernými a bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho
nesmie takéto veci alebo informácie sprístupniť tretej osobe. Táto povinnosť predávajúceho
trvá aj po ukončení zmluvy.
8.Predávajúci zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie
realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám. Predávajúci zodpovedá za odbornú
starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok činnosti vykonanej na základe
zmluvy o subdodávke.
VI. Zmluvné sankcie a ďalšie dojednania
1.Ak je predávajúci v omeškaní s dodaním Tovaru, má kupujúci právo uplatniť voči nemu
zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z ceny nedodaného Tovaru za každý deň omeškania.

2.Ak kupujúci mešká s úhradou faktúry po termíne jej splatnosti dohodnutom v čiastkovej
zmluve, má predávajúci právo uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za
každý deň omeškania.
3.Zmluvná strana je povinná uhradiť zmluvnú pokutu na základe výzvy oprávnenej strany, a to
jej doručením druhej zmluvnej strane.
4.Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej porušením
zmluvných povinností.
5.Predávajúci sa zaväzuje, že bude s kupujúcim bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých
otázkach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť proces dodania dohodnutého Tovaru podľa tejto
zmluvy a podmienok stanovených touto zmluvou.
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VII. Zodpovednosť za škodu
1.Každá zmluvná strana zodpovedá za škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane v súvislosti s
touto zmluvou a za podmienok uvedených v tejto zmluve.
2.V prípade nedodržania niektorého z ustanovení tejto čiastkovej zmluvy predávajúcim alebo

porušenia jeho povinností má kupujúci právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 25 %
z kúpnej ceny podľa či. IV, bod 1 tejto zmluvy, a to za každé jedno
nedodržanie/opomenutie/porušenie zmluvnej povinnosti.
3.Kupujúci nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinnosti predávajúceho bolo

spôsobené konaním kupujúceho (napr. poskytnutie neúplných informácií) alebo nedostatkom
súčinnosti, ktorú bol kupujúci povinný na požiadanie predávajúceho poskytnúť a napriek
opätovnej žiadosti ju neposkytol.
4.Úplná alebo čiastočná zodpovednosť zmluvných strán zmluvy je vylúčená v prípade zásahu
vyššej moci, pričom sa tým rozumie udalosť pri vynaložení všetkej starostlivosti
nepredvídateľná a zároveň pri všetkom možnom úsilí neodvrátiteľná alebo okolnosť, ktorú
zmluvná strana odôvodnene nemohla ovplyvniť alebo predvídať (vyššia moc). Uvedené platí
pod podmienkou, že príslušná zmluvná strana odvolávajúca sa na vyššiu moc bez zbytočného
odkladu vynaloží všetko primerané úsilie s cieľom plniť svoje povinnosti včas, na nápravu a
odstránenie príčiny neschopnosti plniť zmluvu v čo najväčšom rozsahu a v čo najkratšom čase.
Lehoty sa po dobu trvania vyššej moci predlžujú o dobu jej pôsobenia. Zmluvná strana
odvolávajúca sa na vyššiu moc oznámi druhej strane jej zánik bez zbytočného odkladu. Za
vyššiu moc sa pre účely tejto zmluvy považujú prekážky ako vojna, mobilizácia, revolúcia,
vzbura, živelná pohroma, epidémia a ďalšie udalosti, ktoré uzná súd.
VIII. Ukončenie zmluvného vzťahu
1.Zmluvné strany môžu zmluvu ukončiť dohodou, odstúpením, prípadne vypovedaním.
2.Kupujúci je oprávnený vypovedať zmluvu v prípade, ak:

a)si predávajúci neplní svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy,
b)predávajúci neodôvodnene odmietne, alebo zanedbá plnenie pokynov, ktoré vydá
autorizovaná osoba kupujúceho,
c)predávajúci postúpi svoje práva zo zmluvy alebo uzatvorí zmluvu o subdodávke v rozpore
so zmluvou,

d)predávajúci stratí právne alebo vecné predpoklady na riadne plnenie zmluvy, pokiaľ
predávajúci opätovne nezíska tieto predpoklady do 15 dní,
e)ak súd právoplatne uzná kohokoľvek z členov štatutárneho orgánu predávajúceho alebo
zamestnancov predávajúceho za vinných z trestného činu bezprostredne súvisiaceho s
uzatváraním a/alebo plnením tejto zmluvy.
3.Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom bola výpoveď kupujúceho doručená predávajúcemu.

4.Kupujúci nie je povinný uhradiť predávajúcemu v prípade výpovede zmluvy akékoľvek platby
(ani čiastkové) za plnenia, ktoré neboli ku dňu skončenia zmluvy riadne ukončené.
5.Kupujúci má ďalej právo od zmluvy odstúpiť v prípade, ak je to stanovené zmluvou alebo
predávajúci podstatným spôsobom porušuje svoje povinnosti podľa zmluvy a/alebo Rámcovej

dohody alebo ak je podľa posúdenia kupujúceho zjavné, že predávajúci nebude schopný riadne
splniť všetky svoje povinnosti zo zmluvy. Podstatným porušením čiastkovej zmluvy je najmä:
a)omeškanie s plnením predmetu zmluvy o viac ako 15 dní oproti lehote plnenia,
b)opakované nenastúpenie na odstránenie vád, neodstránenie vád v stanovenom termíne (pod
pojmom „opakovane" sa rozumie viac ako dvakrát),
c)v prípade, že predávajúcim dodávaný Tovar opakovane nespĺňa predpísanú akosť Tovaru v

súlade s STN 46 1100-2/Nariadením komisie EÚ 742/2010, minimálne trieda kvality „A" -
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štandardná a kupujúcemu táto skutočnosť bráni prevziať dodávaný Tovar, bez písomného
upozornenia.

6.Odstúpenie musí mať písomnú formu, účinné je dňom jeho doručenia predávajúcemu. V
prípade pochybností má sa za to, že odstúpenie je doručené tretí deň od jeho odoslania.

7.Predávajúci môže vypovedať zmluvu kupujúcemu, ak kupujúci nesplní svoj finančný záväzok
ani do 60 dní odo dňa splatnosti. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým
dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď predávajúceho doručená
kupujúcemu.
8.Zmluvné strany môžu túto zmluvu ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán.

IX.Osobitné dojednania
1.Každá zo zmluvných strán je oprávnená sprístupniť informáciu podliehajúcu povinnosti
mlčanlivosti v rozsahu požadovanom právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného štátneho
orgánu alebo právnymi predpismi SR, vrátane zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pred
takým sprístupnením informuje o požiadavke na sprístupnenie druhú zmluvnú stranu a vykoná
primerané opatrenia potrebné na ochranu dôverných informácií druhej zmluvnej strany.
Dotknutá zmluvná strana je v prípade takéhoto sprístupnenia povinná neodkladne na výzvu
druhej zmluvnej strany označiť údaje a informácie, ktoré tvoria predmet jej obchodného
tajomstva a z tohto dôvodu nemôžu byť sprístupnené.
2.Dôvernými informáciami nie sú informácie, ktoré sa bez porušenia zmluvy stali verejne
známymi, informácie získané oprávnene inak, ako od druhej zmluvnej strany a informácie,

ktorých používanie upravujú osobitné predpisy, napr. informácie, ktoré je kupujúci povinný
sprístupniť podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií) alebo
iných právnych predpisov.
3.Ustanovenie bodu 1. tohto článku zmluvy sa nevzťahuje na splnenie povinnosti zverejňovať

zmluvy podľa Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 491/2010 alebo iného v budúcnosti
prijatého uznesenia vlády SR. Predávajúci je povinný v prípade takéhoto zverejnenia
bezodkladne na výzvu kupujúceho označiť údaje a informácie, ktoré tvoria predmet jeho
obchodného tajomstva a z tohto dôvodu nemôžu byť zverejnené.
X.Záverečné ustanovenia
1.Táto zmluva sa riadi a vykladá v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak nie je
dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce
ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Obchodného zákonníka, Občianskeho
zákonníka a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.
2.Všetky spory, ktoré vzniknú zo zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie,
budú riešené podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Vecne a miestne príslušný súd pre
rozhodovanie takýchto sporov je všeobecný súd v zmysle Občianskeho súdneho poriadku

Slovenskej republiky.
3.Táto čiastková zmluva sa uzatvára na dobu do 06. 03. 2020. Zmluva však zaniká najneskôr
zánikom Rámcovej dohody.
4.Táto zmluva nadobúda platnosť a je pre zmluvné strany záväzná odo dňa jej podpisu
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán; táto zmluva nadobúda účinnosť dňom

POĽNONÁKUP TATRY, A.S.

SLAVKOVSKÁ 36, KEŽMAROK 060 01
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej
republiky na Internete - príslušnej webovej stránke (www.crz.gov.sk).
5.Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa

zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a
dopĺňajú niektoré zákony. Predávajúci súhlasí so zverejnením tejto zmluvy vrátane jej príloh
bez vynechania ktorejkoľvek časti jej textu a dodatkov a tiež disponuje písomným súhlasom
inej dotknutej osoby (osoby konajúcej za predávajúceho) na zverejnenie jej údajov v tejto
zmluve, v jej prílohách a dodatkoch a to zverejnenie kupujúcim počas trvania jeho povinnosti
podľa

5a a

5b zákona o prístupe k informáciám. Tento súhlas možno odvolať len po

predchádzajúcom písomnom súhlase kupujúceho.
6.Neoddeliteľnou súčasťou tejto čiastkovej zmluvy sú prílohy:
a)Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu plnenia,

b)Príloha č. 2: Kalkulácia kúpnej ceny.
7.Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých po dvoch vyhotoveniach obdrží

predávajúci a kupujúci.
8.Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť túto zmluvu ako celok alebo akúkoľvek

jej časť bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.
9.Zmluvné strany vyhlasujú, že si text zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym
účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a
zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpísaniu zmluvy a na znak súhlasu ju
podpísali.

V Kežmarku, dňa 15. 11. 2019V Moldave nad Bodvou, dňa 14. 11. 2019

Pol nonákup TATRY, a.s.
Slavkovská 36

Za kupujúceho:oeo 01 ^^^zoom58

Za predávajúceho:

te!./fax:'052/452 25 75
^S servis, s.r.o.

^
^ L Slava 6

Moldava nad Bodvou
'CO: 36589985

JUDr. PaedDr. Slavomír ŠoffaIng.
predseda predstavenstva

POĽNONÁKUP TATRY, A.S.

SLAVKOVSKÁ 36, KEŽMAROK 060 01
Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu plnenia

Tovar:zrno pšenice potravinárskej, úroda 2019

Akosť:v súlade s STN 46 1100-2/Nariadením komisie EÚ 742/2010,
minimálne trieda kvality „A" - štandardná
Kvalitatívne parametre:v zmysle súvisiacich predpisov s NK (ES) platných v roku
naskladnenia
Množstvo:

5 096,15 ton

Balenie:

voľne ložené

Merná jednotka:

tona

0,2 %

Tolerancia množstva:
Dodacia parita:

DDP podľa INCOTERMS 2010 - Obilné silo Poprad

Miesto plnenia/naskladnenia:

Kód NUTS: SK041
• Obilné silo Poprad, Teplická 4, 058 01 Poprad

Požiadavky na prepravu:Motorové vozidlo spôsobilé na prepravu sypkého nákladu
Certifikát na prepravu potravín
Typ návesu „walking floor".

V Kežmarku, dňa 15. 11. 2019V Moldave nad Bodvou, dňa 14. 11. 2019

~ ,

..

,

pofnonékupTATRY, a.s.

Zakupujúceho:slavkovská 36Zapredávajúceho:
tel./fa-.- -

•
7AS servis, s.r.o.
Cesta Sv. Ladislava 6
045 01 Moldava nad Bddvou
IČO: 36589985
lao^i 05548^

JUDr. PaedDr. Slavomír ŠoffaIng. Štefan S^ómoray
predseda predstavenstvakonateľ
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Príloha č. 2 Kalkulácia kúpnej ceny

1.Kúpna cena je stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších

predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách a ostatných súvisiacich právnych predpisov.
2.Kúpna cena obsahuje cenu za celý požadovaný predmet zmluvy podľa technických

špecifikácií.
3.Kúpna cena zohľadňuje kvalitatívne a dodacie podmienky tovarov zodpovedajúcich
technických noriem a všeobecne záväzným predpisom.
4.Kúpna cena j e stanovená nasledovne:

Tovar

Cena za m. j.

DPH

Cena za m. j.

EURbezDPH

v EUR

EUR s DPH

M. j.

Zrno pšenice potravinárskej, úroda 2019
Trieda kvality „A" - štandardná

Tovar

tona

Počet
M. j.

189,70

Celková
cena EUR

bez DPH

DPH

Celková cena

v EUR

EUR s DPH

Zrno pšenice potravinárskej, úroda 2019
Trieda kvality „A" — štandardná

V Kežmarku, dňa 15. 11. 2019

Za kupujúceho:

5 096,15

966 739,6550

V Moldave nad Bodvou, dňa 14. 11. 2019

Poľnonákup TATRY, a.s.
slavkovská 36Za predávajúceho:

060 01 KežmarokrJ
IČO' 36447927, IČ DPH: SK2020021058
tel./fax: 052/452 25 75
•7-

AS servis, s.r.o.
Cesta Sv. Ladislava 6
045 01 Moldava nad Bodvou
IČO: 36589985
JČ.DPH: SK2021952482

JUDr. PaedDr. Slavomír Šoffa

Ing. Štefan Szomoray

predseda predstavenstva

konateľ/

