/
KÚPNAZMLUVA

uzavretá podľa§ 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.,

Čl. I.
Zmluvné strany
1.1. Kupujúci

Obec Závod

Obecný úrad, Sokolská 243, 908 72 Závod
Sídlo:
Právnická osoba
Právna forma:
Zriadená:
Zákonom o obciach č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení
Ing. Peter Vrablec
Štatutárny zástupca:
IČO:
00310158
DIČ:
2020380131
nie je plátcom DPH
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko, a.s.
SK97 5600 0000 0032 0325 0003
Číslo účtu:
Zástupca oprávnený jednať vo Elena Maxianová
veciach technických
Telefón:
0347799254

ďalej len „kupujúci"
1.2. Predávajúci:
Sídlo:
Právna forma:
Zapísaná:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČDPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zástupca oprávnený jednať vo
veciach technických:
Telefón:

Brenntag Slovakia s.r.o.
Glejovka 15, Pezinok 902 03
Spoločnosť s ručením obmedzením
V OR,OS Bratislava I, oddiel s.r.o. vložka č:3873/B
Ing. Marek Mikuš, Ing. Filip Cino
31336884
2020293561
SK2020293561
Tatrabanka a.s.
2675000294/1100
Vargová Alena
0902 922 732

( ďalej len „predávajúci")

(spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany")

Čl. II.
Úvodné ustanovenia

Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany ako výsledok verejného obstarávania zákazky
s nízkou hodnotou v zmysle§ 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a

~I

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
,,zákon o VO") na predmet zákazky:,, Dodávka chlórnanu sodného".

(ďalej len

Čl. III.
Predmet zmluvy
3.1.
3.2.
3.3.

3.4.
3.5

Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodávať kupujúcemu chlórnan
sodný do miesta dodania uvedeného v Čl. VII ods. 7 .1
Predmet kúpy musí spÍňať požiadavky podľa biocídneho zákona, musí vyhovovať
normám a právnym predpisom platným na území SR.
Súčasťou dodávky je:
a) odovzdanie dokladov ( v slovenskom jazyku), ktoré sa na tovar vzťahujú a to
najmä: dodací list a karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006.
Kupujúci sa zaväzuje za dodaný predmet zaplatiť kúpnu cenu podľa Čl. V. tejto
Zmluvy
Predmet zmluvy bude financovaný z vlastných zdrojov kupujúceho.
Čl.IV.
Čas plnenia

4.1

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.06.2019 do 31.05.2023.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle obce.
Čl. v.
Cena plnenia

5.1

Zmluvná kúpna cena za 1 kg chlórnanu sodného sa považuje za cenu maximálnu a
nemennú, ktorá je platná počas celej doby platnosti tejto zmluvy.
5.1.1 celková zmluvná cena bez DPH:
5.1.2 sadzba 20 % DPH:
5.1.3 celková zmluvná cena vrátane DPH:
(slovom: sedemdesiatjeden centov/kg)

5.2
5.3.

5.4

0,59 EUR/kg
0,12 EUR/kg
0,71 EUR/kg

Kúpna cena je stanovená najmä na základe celkovej cenovej ponuky
predávajúceho.
Dohodnutá kúpna cena zahrňuje dopravné náklady na dopravu predmetu kúpy do
miesta plnenia zmluvy, nakládku, vykládku, mýto a všetky ostatné náklady, ktoré
vzniknú kupujúcemu v súvislosti s dodaním predmetu kúpy v požadovanej kvalite.
Obaly sú zálohované, podľa o všeobecno-obchodných podmienok spoločnosti
Brenntag Slovakia, pri vrátení dobropisované - vid VOP

Čl. VI.
Platobné podmienky

6.1.

6.2
6.3

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu na základe faktúry vyhotovenej
predávajúcim po podpísaní preberacieho protokolu obidvomi zmluvnými
stranami.
Lehota splatnosti faktúr bola vzájomne dohodnutá 14 dní odo dňa doručenia
faktúry kupujúcemu.
Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
Čl. VII.
Miesto plnenia a spôsob prevzatia

7.1.
7.2.
7.3.

Predávajúci sa zaväzuje dodávať predmet kúpy a súvisiacu dokumentáciu do areálu
vodárne v obci Závod.
Po dodaní predmetu zmluvy do miesta určenia, podpíše kupujúci dodací list, ktorý
bude obsahovať rozsah dodaného plnenia.
Predávajúci sa zaväzuje dodávať predmet kúpy kupujúcemu do 3-5 dní od obrdžania
objednávky s uvedeným požadovaným množstvom dodaného tovaru.
Čl. VIII.
Záruka

8.1.
8.2.

8.3.

Predávajúci poskytuje na dodané zariadenia záruku v trvaní 2 mesiace.
Predávajúci poskytnutím záruky sa zaväzuje, že dodaný predmet zmluvy bude
spôsobilý na určený účel a že si zachová dohodnuté vlastnosti po dobu trvania
záruky.
Záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené násilným poškodením,
neodborným
zaobchádzaním, vandalizmom, alebo krádežou alebo nepredvídateľnými
skutočnosťami ( živelné pohromy). Za nepredvídateľnú skutočnosť sa nepovažujú
chyby spôsobené nekvalitou dodaného predmetu zmluvy.
Čl. IX.
Sankcie

9.1

9.2

V prípade, že predávajúci nedodrží zmluvný termín plnenia dodávky, uhradí
zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z kúpnej ceny predmetu zmluvy za každý deň
omeškania.
V prípade, že kupujúci je v omeškaní s úhradou faktúry za predmet zmluvy,
uhradí úrok z omeškania 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

Čl. X.
Záverečné ustanovenia

10.1

Jednotlivé ustanovenia Zmluvy môžu byť menené, dopÍňané, resp. zrušené iba
písomnou formou po dohode zmluvných strán v dodatku, ktorý bude tvoriť
neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

10.2

10.3

10.4
10.5
10.6

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a ods. 1
Občianskeho zákonníka v nadväznosti na§ Sa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Táto zmluva môže zaniknúť písomn ou dohodou zmluvných strán, alebo uplynutím 1
mesačnej výpovednej lehoty. Písomn ú výpoveď je oprávnená dať ktorákoľvek zmluvná
strana. Výpovedná lehota začína plynúť prvý m dňom mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej strane. Povinnosť doručiť výpoveď sa
splní, len čo adresát písomnosť prevezme, alebo len čo ju pošta vrátila odosielateľovi
ako nedoručiteľnú a adresát svojím konaním, alebo opomenutím doručenie písomn osti
zmaril. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak adresát prijatie písomnosti odmietne.
Ostatné právne vzťahy, výslovne zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami
Obchodného zákonníka a všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis si
ponecháva Kupujúci a jeden rovnopis Predávajúci.
Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah zmluvy im je známy, plne s ním súhlasia a preto
zmluvu na znak bezvýhradného súhlasu s celým jej textom podpisujú.

V Pezinku, dňa.:

.!-t. ~-. .LO!t:;

V Závode, dňa: Jí'. S-- -2- 011

Za predávajúceho:

Za kupujúceho:

Ing. Marek Mikuš MBA
konateľ

Ing. Peter Vrablec
starosta obce
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