Kúpna zmluva
č.04/2019-OVDI
ktorú podľa § 409 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
uzatvorili zmluvné strany
(ďalej len „Zmluva“)
Kupujúci
názov:
sídlo:
zastúpený:

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37
Mgr. Marek Brieška, PhD., riaditeľ Odboru verejnej diplomacie
Na základe Smernice č. 101/2014 z 18.12.2014, ktorou sa stanovujú podpisové vzory
kontaktná osoba: ..............................., odbor verejnej diplomacie
IČO: 00699021, DIČ: .............................., IČ DPH: ..............................
bankové spojenie: Štátna pokladnica,
IBAN: .............................. .............................., BIC: ..............................,
(ďalej len „Kupujúci“)
Predávajúci
názov:
sídlo:
kontaktné miesto:
zastúpený:

Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
Slovenská pošta, a. s., odbor POFIS, Nám. slobody 27, 817 98 Bratislava
Bc. Jozef Kiss, MA, riaditeľ úseku pobočkovej siete a retailového predaja,
Ing. Ivana Piňosová, riaditeľka úseku financií.
Obidvaja na základe poverenia predstavenstva podľa podpisového poriadku OS-03
v platnom znení
IČO: 36631124, DIČ: .............................., IČ DPH: ..............................
bankové spojenie: .............................. ..............................,
IBAN.............................. .............................., BIC: ..............................,
Obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, odd. Sa, vl. č. 803/S
(ďalej len „Predávajúci“)
(Predávajúci a Kupujúci sa ďalej spolu uvádzajú len ako „zmluvné strany“)
I.
PREDMET ZMLUVY
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu reprezentatívne obaly so známkou „Československé légie a M. R. Štefánik“
(ďalej len „tovar“) a previesť vlastnícke právo k tovaru na Kupujúceho podľa tejto Zmluvy a Kupujúci sa zaväzuje za tovar
zaplatiť Predávajúcemu zmluvnú cenu podľa čl. III. bodu 1 tejto Zmluvy. Tovarom podľa tejto Zmluvy sa rozumie:
400 ks reprezentatívnych obalov obsahujúcich poštovú známku v nominálnej hodnote 1,90 € emisie „Československé
légie a M. R. Štefánik“ na ľavej strane otvoreného reprezentatívneho obalu, a s FDC obálkou na pravej strane
otvoreného reprezentatívneho obalu.
2. Technická špecifikácia známky a FDC v reprezentatívnom obale:


400 kusov : reprezentatívnych obalov s FDC obálkou a známkami "Československé légie a M. R.
Štefánik" emitovanými v emisii č. 685

Po otvorení reprezentatívneho obalu sa na ľavej vnútornej strane nachádza hárček so známkou s nominálnou
hodnotou 1,90 €.
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Rozmery známky: 30.5 x 44.4 mm
Rozmery hárčeka: 180 x 130 mm
Počet známok v sérii: 1
Technika tlače hárčeka so známkou: Oceľotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Po otvorení reprezentatívneho obalu sa na pravej vnútornej strane nachádza FDC obálka s nalepenou známkou
v nominálnej hodnote 1,90 €
Rozmery FDC obálky: 160 x 115 mm
Technika tlače FDC obálky: Oceľotlač z plochej platne
Reprezentatívny obal :
Formát po zložení: 210 x 160 mm – 4 strany
Papier: 330 g, Plike Royal Blue
Farba papiera: Kráľovská modrá
Knihárske spracovanie: výsek rožkov pre vloženie FDC (z existujúcej formy), zvislá biga
Text na prednej časti zloženého formátu:
MILAN RASTILAV ŠTEFÁNIK
THE GREAT SLOVAK AND EUROPEAN DIPLOMAT
COMMEMORATING THE 100ᵀᴴ ANNIVERSARY OF THE DEATH OF MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK
1919- 2019
Vizualizácia reprezentatívneho obalu je obsahom Prílohy č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
II.
TERMÍN A MIESTO DODANIA
Termín dodania:
Balenie tovaru:
Miesto dodania:

do 18. 04. 2019.
reprezentatívne obaly obsahujúce poštovú známku a FDC obálku budú zabezpečené voči
poškodeniu a budú balené v kartónovej škatuli a prepáskované po 10 ks.
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Hlboká cesta 2, 833 36
Bratislava. Dodanie Predávajúci dohodne minimálne dva pracovné dni vopred s pracovníkom
odboru OVDI (.............................., tel.: .............................., e-mail: .............................. ......)
III.
ZMLUVNÁ CENA

1. Zmluvné strany sa dohodli po zarátaní zľavy 3% zo zmluvnej ceny na zmluvnej cene tovaru v celkovej hodnote
2.816,88 € (slovom: dvetisícosemstošestnásť eur a osemdesiatosem eurocentov) bez DPH, t.j. zmluvná cena
za poštové známky 737,20 €, za FDC obálky 1086,40 € a za reprezentatívne obaly 993,28 € bez DPH. K cene
reprezentatívnych obalov bude pripočítaná DPH v zmysle platných právnych predpisov v čase fakturácie. Zmluvná
cena zahŕňa aj cenu dodania.
2. Zmluvná cena je konečná. Kupujúci neposkytuje zálohy alebo preddavky na vykonanie a dodanie tovaru.
3. Zmluvnú cenu Kupujúci uhradí po prevzatí tovaru v lehote do 30 dní od doručenia faktúry bezhotovostným bankovým
prevodom na účet Predávajúceho, ktorý je uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. K faktúre bude pripojený dodací list.
Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Za
správne vyhotovenie faktúry zodpovedá v plnom rozsahu Predávajúci.
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4. Vlastnícke právo k tovaru podľa čl. I. tejto Zmluvy prechádza na Kupujúceho pripísaním celkovej zmluvnej ceny podľa
bodu 1 tohto článku Zmluvy na účet Predávajúceho. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho
podpísaním preberacieho protokolu/dodacieho listu.
5. V prípade neuhradenia vystavenej faktúry pri omeškaní platby (úhrady) alebo jej časti ku dňu splatnosti, je
Predávajúci oprávnený požadovať od Kupujúceho zákonný úrok z omeškania.

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

IV.
VADY TOVARU
Predávajúci sa zaväzuje, že tovar, ktorý je predmetom plnenia je novo vyrobený, bez akýchkoľvek technických
a materiálnych vád a zodpovedá požadovanej kvalite. Príslušné technické podmienky budú uvedené na dodacom
doklade k predmetu Zmluvy, na ktorom bude uvedený mesiac a rok výroby ako aj presný popis balenia
a vyhotovenia tovaru.
Predávajúci poskytuje Kupujúcemu záruku na predmet plnenia v dvojročnej záručnej dobe. Záručná doba začína
plynúť nasledujúci deň po prevzatí predmetu plnenia zástupcom Kupujúceho.
Kupujúci je povinný reklamáciu písomne oznámiť Predávajúcemu bez zbytočného odkladu po zistení vád predmetu
plnenia, najneskôr však do uplynutia dohodnutej záručnej doby. V prípade uplatnenia reklamácie zo strany
Kupujúceho záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Kupujúci nemôže užívať predmet plnenia pre jeho vady, za
ktoré zodpovedá Predávajúci a začína znova plynúť od nasledujúceho dňa po dni odovzdania opraveného, resp.
vymeneného tovaru.
Oznámenie o reklamácii musí obsahovať :
- číslo zmluvy, podľa ktorej bol tovar dodaný,
- číslo dodacieho listu,
- názov a označenie reklamovaného tovaru,
- popis vady,
- počet vadných kusov.
Voľbu nároku z vád tovaru uvedie Kupujúci v oznámení o reklamácii Predávajúcemu bez zbytočného odkladu.
Predávajúci je povinný rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie do 10 pracovných dní odo dňa jej doručenia
Predávajúcemu.
Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie.
Nároky Kupujúceho z vád tovaru sa spravujú režimom § 436 a nasl. a súvisiacich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník.
Záruka sa nevzťahuje na poškodenie tovaru vzniknutého okrem iného najmä:
a) prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením,
b) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými
vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa,
c) mechanickým poškodením - roztrhnutý, prerezaný predmet dodania, poškodený neopatrným neúmerným
fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním,
d) na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných
podmienok.
V.
ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROKY Z OMEŠKANIA

1. V prípade nedodania tovaru v dohodnutom termíne dodania je Kupujúci oprávnený od Predávajúceho požadovať
zmluvnú pokutu vo výške zákonného úroku z omeškania za každý aj začatý deň omeškania zo zmluvnej ceny
definovanej v ustanovení Čl. III. bodu 1 tejto Zmluvy.
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2. V prípade vzniku škody v dôsledku porušenia povinností zo strany niektorej zo zmluvnej strany sa náhrada škody
do výšky zmluvnej pokuty nezapočítava.
VI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy, ktoré medzi nimi vzniknú z uzatvorenia tejto Zmluvy, ale nie sú v Zmluve
priamo uvedené, ako aj prípadné spory z neplnenia alebo porušenia Zmluvy, sa budú riadiť Obchodným zákonníkom
v platnom znení a ostatnými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2. Zmluvné strany berú na vedomie povinnosť Kupujúceho zverejniť túto Zmluvu podľa ustanovenia § 5a zákona
č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov .
3. Kupujúci má právo odstúpiť od Zmluvy pre prípad porušenia ktorejkoľvek povinnosti zo strany Predávajúceho.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení
v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.
5. Zmluvu je možné meniť alebo doplniť iba písomnými a číslovanými dodatkami podpísanými obidvomi zmluvnými
stranami. Dodatky k Zmluve nadobúdajú platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim
po ich zverejnení v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich vôľa vyjadrená v tejto Zmluve je určitá, slobodná a
vážna, nekonajú v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená.
7. Táto Zmluva má päť strán, bola vyhotovená v piatich identických rovnopisoch, pričom Predávajúci si ponechá dve
obojstranne podpísané rovnopisy a Kupujúci si ponechá tri obojstranne podpísané rovnopisy.
Zoznam príloh: Príloha č. 1
Bratislava.....................2019

Bratislava....................2019

Mgr. Marek Brieška, PhD.
riaditeľ
Odboru verejnej diplomacie
Ministerstva zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR

Bc. Jozef Kiss, MA
riaditeľ úseku pobočkovej siete
a retailového predaja
Slovenská pošta, a. s.

Ing. Ivana Piňosová
riaditeľka úseku financií
Slovenská pošta, a. s.
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Príloha č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 04/2019-OVDI
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