
Výzva na predkladanie ponúk  

 1. 

  

Identifikácia dodávateľa:  Akadémia  ozbrojených  síl  generála Milana Rastislava Štefánika, 
Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 1, IČO:37910337 Telefón: 0960426242, 0902135003 
Fax: 0960423601,  E-mail: obstaravanie@aos.sk 

 2.  Predmet ponuky: Odber skartovaného papiera  
 3. Typ zmluvy: Kúpna zmluva 

 4. Miesto odberu : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová 393, 031 
06 Liptovský Mikuláš 6 

 5. Forma predkladania ponúk: Predložením návrhu kúpnej zmluvy podľa bodu 6. tejto výzvy  
do 20.6.2014 

 6. 

KÚPNA ZMLUVA   
č. AOS-   

uzavretá v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 
 

Článok  I. 
Zmluvné strany 

 
1.1. Predávajúci:         Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 

Sídlo:                      Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš  
Zastúpený:                 
Vybavuje:                  
IČO:                           
Bankové spojenie:     
IBAN:                       

 
1.2. Kupujúci:  

Sídlo:  
Zastúpený:  
Vybavuje:  
IČO:  
IČ DPH: 
Bankové spojenie:  
IBAN:  
Zapísaný v obchodnom registri  Okresného súdu  

 
Článok  II. 

Predmet zmluvy 
 

2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu skartovaný papier (ďalej 
len „papier“) a záväzok kupujúceho papier prevziať.  

Článok  III. 
Kúpna cena 

 
3.1. Kúpna cena za predmet zmluvy uvedený v čl. II. tejto zmluvy bola stanovená v súlade so 

zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení  neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky 
č.  87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, na základe predloženej cenovej ponuky. 

3.2. Kúpna cena podľa predchádzajúceho bodu tohto článku predstavuje cenu za 1 kg predmetu 
zmluvy špecifikovaného v čl. II tejto zmluve vrátane dane, dopravy z miesta plnenia určeného 



predávajúcim. Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť za papier 1 kg / ........ € s DPH , slovom 
......................... eur, resp. dodaním hygienických pomôcok v uvedenej cene. Kúpnu cenu uhradí 
odberateľ faktúrou do 30 dní od prevzatia tovaru, resp. dodaním hygienických pomôcok 

Článok  IV. 
Platobné podmienky 

 

4.1. Po prevzatí tovaru zástupcom kupujúceho v mieste plnenia, predávajúci vystaví faktúru  a odošle 
ju na adresu kupujúceho podľa čl. I bod 1.2. tejto zmluvy v dvoch výtlačkoch. 

4.2. Kupujúci uhradí oprávnene mu účtovanú sumu do 30 dní odo dňa obdržania faktúry. Pre tento 
účel sa za deň úhrady považuje dátum pripísania platenej sumy z účtu kupujúceho, uvedený v 
čl. I. bod 1.2. tejto zmluvy, na účet predávajúceho, uvedený v čl. I. bod 1.1. tejto zmluvy. 

4.3. Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna alebo neúplná, a to do 
dátumu jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť doba splatnosti, táto začína 
plynúť znova odo dňa doručenia opravenej faktúry. 

4.4. Kupujúci sa zaväzuje ponúknuť predávajúcemu v cene prevzatého predmetu zmluvy podľa čl. II. 
tejto zmluvy toaletný papier a servítky (ďalej len hygienické pomôcky“). 
 

Článok  V. 
Miesto plnenia 

 
Predmet zmluvy podľa čl. II. tejto zmluvy bude predávajúcim dodaný kupujúcemu v mieste 
plnenia: 
 
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika  
Demänová 393  
031 01 Liptovský Mikuláš 

 
Článok  VI. 

Doba trvania zmluvy 
 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. decembra 2014.   

 
Článok  VII. 

Zánik zmluvy 
 

7.1. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy pri  podstatnom porušení 
zmluvnej povinnosti druhou zmluvnou stranou, alebo keď sa pre druhú zmluvnú stranu stalo 
plnenie podstatných zmluvných povinností úplne nemožných alebo v ďalších prípadoch 
uvedených v tejto zmluve. Odstúpenie od kúpnej zmluvy odstupujúca zmluvná strana oznámi 
druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o podstatnom porušení zmluvy 
dozvedela. 

7.2. Zmluvné strany sa dohodli za podstatné považovať všetky povinnosti vyplývajúce z tejto 
zmluvy. 

7.3. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, keď kupujúci nezaplatí riadne vystavenú 
a doručenú faktúru do 14 dní po uplynutí dohodnutej lehoty splatnosti alebo v tejto lehote nedodá 
vo fakturovanej cene hygienické pomôcky v množstve podľa záujmu predávajúceho.  



7.4. Zmluvné strany môže túto zmluvy pred uplynutím doby trvania podľa čl. V. tejto zmluvy 
vypovedať písomne s dvojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom 
nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

7.5. Výpoveď musí mať písomnú formu. 
7.6.  

Článok VIII. 
Ostatné ujednania 

 
8.1. Predávajúci prehlasuje, že oboznámil kupujúceho s technickým stavom predmetu zmluvy a že 

žiadne skryté vady, o ktorých musel vedieť, kupujúcemu nezatajil. 

8.2. Kupujúci prehlasuje, že pozná technický stav predmetu zmluvy. 

8.3. Zaplatením dohodnutej ceny, resp. dodaním hygienických pomôcok nadobúda kupujúci 
vlastnícke právo k predmetu zmluvy podľa čl. II. tejto zmluvy.  

 
Článok IX. 

Záverečné ustanovenia 
 

9.1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 Cenová špecifikácia predmetu zákazky. 

9.2. Právne vzťahy výslovne touto zmluvou neupravené sa riadia ustanovenia Obchodného 
zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

9.3. Všetky ďalšie zmeny a doplnky tejto  zmluvy musia byť vyjadrené písomnou formou a musia 
byť podpísané oboma zmluvnými stranami. Takto podpísané doplnky a zmeny sa stávajú 
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.  

9.4. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v znení neskorších predpisov. 

9.5. Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu v 
Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky. 

9.6. Kupujúci berie na vedomie povinnosť predávajúceho zverejniť túto zmluvu, ako aj jednotlivé 
faktúry vyplývajúce z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy 
v plnom rozsahu.  

9.7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísaním zástupcami obidvoch zmluvných strán 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv na Úrade vlády 
SR. 

9.8. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží kupujúci a päť 
predávajúci. 

9.9. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola 
dohodnutá v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej vôle, určite, 
vážne a zrozumiteľne a na znak súhlasu ju potvrdzujú svojim podpisom. 

   
 V Liptovskom Mikuláši, dňa ......................               V............................................., dňa.................        
 
 
     …………………………………    …………………………………. 

podpis predávajúceho      podpis kupujúceho 



 7. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.12.2014 
 


