Kúpna zmluva č. 23/2018
podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka a § 3 ods. 2 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní .
I.
Zmluvné strany
Kupujúci:

Obec Bádice
Sídlo: Obchodná 137, 951 46 Bádice
Štatutárny zástupca: Mgr. Július Gál, starosta obce
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických: Mgr. Július Gál, starosta obce
IČO: 37869540
DIČ: 2021701484
Bankové spojenie: Prima banka
Číslo účtu - IBAN: SK 78 5600 0000 0008 5255 7001
(ďalej len „kupujúci“) na strane jednej

Predávajúci:
Sídlo:
Zastúpený:
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu ..............,
Oddiel: .........., Vložka č.: ............
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Tel:
E-mail:
(ďalej len „predávajúci“)
II.
Preambula
Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania podľa § 117
zákazky s nízkou hodnotou zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonom v znení neskorších predpisov, ktorého víťazom sa stal predávajúci.
III.
Predmet zmluvy
3.1 Predmetom zmluvy je „Výstavba detského ihriska“
IV.
Dodacie podmienky
4.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy podľa čl. III tejto zmluvy najneskôr do 15.11.2018 od
výzvy kupujúceho.
4.2 Kupujúci sa zaväzuje predmet zmluvy v uvedenom termíne prevziať.
4.3 Miestom dodania je: Obec Bádice, Obchodná 137, 951 46 Bádice.
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4.4 Spolu s predmetom dodania budú kupujúcemu odovzdané nasledovné doklady:
• Užívateľská príručka (návod na ošetrovanie alebo údržbu) s technickými parametrami,
servisná knižka,
• Daňový doklad a dodacie listy.
4.5 Pri prevzatí predmetu kúpy podpíšu zmluvné strany prostredníctvom svojich splnomocnených
zástupcov preberacie protokoly, ktorých kópie budú prílohou daňového dokladu.
V.
Kúpna cena
5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa č. III tejto zmluvy je stanovená dohodou
zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách. V takto dohodnutej cene sú
zahrnuté prepravné, servisné a iné poplatky.
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JEDNOTKOVÁ
CENA
P.Č.
1.
2
3
4
5
6

OZNAČENIE
DVOJVEŽOVÁ DREVENÁ ZOSTAVA s
dvoma šmýkačkami, lezeckými
prvkami a tunelom
OCEĽOVÁ PREVAŽOVACIA
HOJDAČKA

MJ

POČET

ks

1

ks

1

NEREZOVÝ KOLOTOČ so sedením

ks

1

ks

1

ks

1

ks

1

dielo

1

Pružinová hojdačka LÍŠKA
(ekvivalent)
Pružinová hojdačka MOTORKA
(ekvivalent)
PRELIEZKA ŠESŤHRAN

bez DPH/€

CELKOVÁ
CENA
bez DPH/€

Prvky spolu:
Doprava
CELKOVÁ CENA
CELKOVÁ CENA bez DPH
DPH 20%:
CELKOVÁ CENA s DPH
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Slovom:
7.1 Kúpna cena je stanovená ako cena v čase podpisu tejto zmluvy.
7.2 Kúpna cena je splatná na základe daňových dokladov (faktúr) predávajúceho, ktoré budú
kupujúcemu odovzdané súčasne s odovzdaním predmetu plnenia. Faktúry musia obsahovať
náležitosti daňového dokladu a špecifikáciu ceny. Súčasťou faktúr musia byť dodacie listy
a preberacie protokoly. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia.
VI.
Možnosť a spôsob úpravy ceny
6.1 Cenu tovaru nie je možno meniť.
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VII.
Možnosť odmietnuť prebratie tovaru
7.1 Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar z dôvodu nedodržania akosti a štruktúry
tovaru deklarovanej pri podpise tejto zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
VIII.
Práva a povinnosti zmluvných strán
8.1 Predávajúci je povinný:
a) Dodať predmet kúpy kupujúcemu v požadovanom rozsahu a množstve v dohodnutom
termíne, v bezchybnom stave a v dohodnutej kvalite a výbave,
b) Pred odovzdaním predmetu kúpy predviesť jeho funkčnosť a protokolárne odovzdať
poverenému zástupcovi kupujúceho v mieste dodania.

8.2 Kupujúci je povinný:
a) Prevziať predmet kúpy v deň určený predávajúcim v oznámení podľa článku IV. ods. 2 zmluvy
s výnimkou prípadu podľa článku VII.
b) Riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu dohodnutú v článku V. ods. 1 zmluvy podľa skutočne
nakúpeného množstva.
IX.
Sankcie
9.1 Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovné sankcie:
a) za omeškanie predávajúceho s dodaním predmetu kúpy vo výške 0,02 % z hodnoty
nedodanej časti predmetu kúpy za každý deň z omeškania. Zaplatením zmluvnej sankcie
nezaniká nárok kupujúceho pre prípadnú náhradu škody,
b) za omeškanie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny úrok z omeškania vo výške 0,02 %
z nezaplatenej ceny za každý deň omeškania.
X.
Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody za veci
10.1 Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy až úplným zaplatením dohodnutej
kúpnej ceny.
10.2 Nebezpečenstvo škody na veci, napríklad poškodenie, odcudzenie a podobne prechádza na
kupujúceho momentom jeho protokolárneho prevzatia podľa článku IV. bod 5 zmluvy.
XI.
Zodpovednosť za vady a záruka
Záručné podmienky:
Dodávateľ ručí za predané výrobky v súlade so všeobecne platnými záručnými podmienkami po
dobu 60 mesiacov odo dňa prevzatia.
Predávajúci neručí za poruchy vzniknuté nevhodným zaobchádzaním, prevádzkovaním
a nevhodnými zásahmi do jednotlivých výrobkov, zámenou materiálov, dielov, ktoré neboli dodané
od predávajúceho. Okrem preukázateľných výrobných, montážnych a materiálových chýb
nepreberá predávajúci záruky za bežné opotrebenie výrobkov počas prevádzky.
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Zodpovednosť za vady:
Predávajúci garantuje, že dodané výrobky odo dňa dodania po dobu – viď záručné podmienky
budú spôsobilé k dohodnutému účelu využitia a po túto dobu si zachovajú dohodnuté, inak
obvyklé vlastnosti.
Predávajúci sa zbaví zodpovednosti za vady, ktoré vznikli v dôsledku okolnosti, za ktoré je
zodpovedný kupujúci, nedodržanie návodu na obsluhu a údržbu, vykonávanie neoprávnených
zásahov a opráv.
XII.
Záručný a pozáručný servis
Záručný servis
Predávajúci je povinný bezplatne vykonávať v rámci záručného servisu na vyžiadanie kupujúceho
záručný servis svojimi servisnými pracovníkmi, ktorí posúdia poruchy a stanovia postup opravy.
V prípadoch, ak je príčinou poruchy preukázateľná výrobná, materiálová alebo montážna chyba,
o ktorej bude rozhodnuté na základe odborného posúdenia poškodeného dielu servisným
pracovníkom, potrebné náhradné diely budú poskytnuté bezplatne. Pre tieto prípady je potrebné,
aby kupujúci ohlásil reklamáciu. V ostatným prípadoch idú náklady na ťarchu kupujúceho.
Pozáručný servis
Predávajúci poskytne pozáručný servis vrátane potrebných náhradných dielov na základe
požiadaviek kupujúceho, uplatnených záväznou objednávkou, zaslanou na e-mailovú adresu
kupujúceho.
Lehota nástupu na záručný a pozáručný servis je 8 hod.
XIII.
Spoločné a záverečné ustanovenia
13.1 Vzťahy neupravené touto zmluvou sa primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka
a s ním súvisiacimi právnymi predpismi.
13.2 Meniť a dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných a očíslovaných dodatkov,
ktoré budú platné ak budú podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
13.3 Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých jednu si ponechá predávajúci a štyri
kupujúci.
13.4 Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly overovania súvisiaceho s dodávaním tovarov,
prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a poskytnúť všetku
potrebnú súčinnosť osobám:
a) poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverenými osobami,
b) Najvyšším kontrolným úradom SR, príslušnou Správou finančnej kontroly, Certifikačným
orgánom a nimi poverenými osobami,
c) Orgánom auditu, jeho spolupracujúcimi orgánmi a nimi poverenými osobami,
d) osobami prizvanými orgánmi uvedenými vyššie v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR
e) útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby.
13.5 Predávajúci vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými kupujúcim.
13.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilí na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú
dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že táto zmluva
vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných
podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
13.7 Predávajúci poskytuje kupujúcemu i zmluvnú voľnosť na úpravu zmluvy podľa požiadaviek
poskytovateľa NFP v súvislosti s poskytnutím NFP, najmä ak ide o prípadné krátenie rozsahu
a tým aj ceny, harmonogramu a splatnosti faktúr.
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13.8 Účinnosť Kúpnej zmluvy nadobudne:
a) po kontrole procesu verjného obstarávania a po podpise grantovej zmluvy
b) dňom jej zverejnenia v súlade s § 47a ods.1 Zákona č.40/1964 Zb. na internetovej stránke
kupujúceho.

Za kupujúceho:

V Bádiciach dňa ..................

...........................................................
Mgr. Július Gál
starosta obce

Za predávajúceho:

V ............................ dňa ..................

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