....
KÚ P NA ZMLUVA č. 1/2019
uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.,
( ďalej len „zmluva")
Čl. I.
Zmluvné strany

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

Miroslav Bakaľa

Kolonia 344/33,02951 Lokca
Fyzická osoba
Obvodný úrad Námestovo, č.ž.reg. 507-7342
M iroslav Bakal'a
40747131
1035328360
SK1035328360
Všeobecná úverová banka a.s
SK9502000000003187032953
Miroslav Bakaľa
903289413

( 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
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších
predpisov
(ďalej len „zákon o VO") na predmet zákazky „Malotraktor s príslušenstvom a
doplnkami"

3.1.
3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

4.1.
4.2.

4.3.

5.1

Čl. III.
Predmet zmluvy
Predmetom plnenia tejto zmluvy je dodanie a odovzdanie tovaru v dohodnutom
termíne, v mieste uvedenom v Čl. VII ods.7.1.
Predmet kúpy je presne vyšpecifikovaný v prílohe č. 2. ktorá tvorí neoddeliteľnú
súčasť tejto zmluvy.
Predmet kúpy musí spÍňať technické požiadavky, uvedené v prílohe č. 2 a vo
výzve
na predloženie ponúk, musí vyhovovať technickým normám a právnym predpisom,
platným na území SR, a musí mať zabezpečený servis na území SR.
Predávajúci
vyhlasuje, že náhradné diely k dodanému zariadeniu sú plne dostupné a zabezpečené.
Súčasťou dodávky je :
a) odovzdanie dokladov ( v slovenskom jazyku), ktoré sa na tovar vzťahujú a to
najmä: technická dokumentácia, návod na obsluhu, záručný list, doklad o
certifikácii, platný na území SR atď.
b) skompletizovanie zariadenia v mieste určenom kupujúcim.
c) zaškolenie max. 3 osôb v rozsahu max. 4 hodiny kupujúceho na obsluhu dodaného
zariadenia.
Kupujúci sa zaväzuje za dodaný predmet zaplatiť kúpnu cenu podľa Čl. V. tejto
zmluvy
Čl. IV.
Čas plnenia
Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy kupujúcemu v lehote najneskôr do 4
týždňov od uzatvorenia zmluvy.
Predávajúci sa zaväzuje vykonať skompletizovať predmet kúpy na mieste určenom
kupujúcim najneskôr do 5 pracovných dní od dodania predmetu zmluvy v čase od
8:00 do 15:00 hod.
Predávajúci sa zaväzuje vykonať zaškolenie max. 3 osôb v rozsahu max. 4 hodiny
kupujúceho v termíne podľa obojstrannej dohody.
Čl. V ..
Cena plnenia
Zmluvná kúpna cena sa považuje za cenu maximálnu a nemennú, ktorá je platná a
záväzná až do úplného a riadneho dodania predmetu zákazky.
1.
Malotraktor s min. výkonom 36
HP
5.1.1 celková zmluvná cena bez DPH
30 822,50 eur
5.1.2 sadzba 20 % DPH
6 164.5
eur
5.1.3 celková zmluvná cena vrátane DPH
36 987,0
eur
(slovom: tridsať šesťtisícdeväťstoosemdesiatsedem eur s DPH)

2.

Predná hydraulicky otočná zhŕňacia radlica s pracovným záberom min
120 cm
5.1.1 celková zmluvná cena bez DPH
5.1.2 sadzba 20 % DPH

l 142,50 eur
228.5 eur

5.1.3 celková zmluvná cena vrátane DPH ..... 1 371,0 eur
(slovom: tisíctristosedemdesiatjeden eur s DPH)
3.

Zametacia kefa s kropiacim zariadením - s pracovným záberom min. 120
cm
5.1.1 celková zmluvná cena bez DPH
5.1.2 sadzba 20 % DPH

2 955,0
591

eur
eur

5.1.3 celková zmluvná cena vrátane DPH
3 546,0 eur
(slovom. tritisícpäťstoštyridsaťšesť eur s DPH.)
4.

Mulčovač so zberom - s pracovným záberom min. 120 cm. Mulčovač,
ktorý je schopný plošne mulčovať a zberať trávu v parkoch,
zberať lístie, trávu a trávnaté nánosy - t.j. čistenie parkov)
5.1.1 celková zmluvná cena bez DPH
.3 750
5.1.2 sadzba 20 % DPH
750
5.1.3 celková zmluvná cena vrátane DPH
4 500,0
(slovom: .štyritisícpäťsto eur s DPH)

5

K.Íbové hriadele a iný potrebný materiál k uchyteniu vymenovanej
doplnkovej techniky k bodu 5.1 ods. 2
5.1.1 celková zmluvná cena bez DPH
5.1.2 sadzba 20 % DPH...................................
5.1.3 celková zmluvná cena vrátane DPH
(slovom: nula)

6.

eur
eur
eur

0
0
0

eur
eur
eur

K.Íbové hriadele a iný potrebný materiál k uchyteniu vymenovanej
doplnkovej techniky k bodu 5.1 ods. 3
5.1.1 celková zmluvná cena bez DPH...........
133,33
eur
5.1.2 sadzba 20 % DPH
26.67
eur
5.1.3 celková zmluvná cena vrátane DPH........ 160,00 eur

(slovom: stošesťdesiat eur s DPH.)
7.

K.Íbové hriadele a iný potrebný materiál k uchyteniu vymenovanej
doplnkovej techniky k bodu 5.1 ods.4
5.1.1 celková zmluvná cena bez DPH
5.1.2 sadzba 20 % DPH...........................
5.1.3 celková zmluvná cena vrátane DPH

216,67
43.33

260,0

eur
eur

eur

(slovom: dvestošesťdesiat eur s DPH)
5.2

Kúpna cena je stanovená na základe celkovej cenovej ponuky predávajúceho podrobne
špecifikovanej v návrhu kritérií na predloženie ponúk a fotografií s technickou
charakteristikou premetu kúpy uvedenej vo Výzve na predloženie ponúk ods. 15 písm.
d).

5.3.

Dohodnutá kúpna cena zahrňuje dopravné náklady na dopravu predmetu kúpy do
miesta plnenia zmluvy, náklady predpredajného servisu a montáž -skompletovanie
súborov stroja u kupujúceho, zaškolenie, a všetky ostatné náklady, ktoré vzniknú

5.4

kupujúcemu v súvislosti s dodaním predmetu kúpy v požadovanej kvalite ( colné
poplatky,
balné, poistenie dodávky do miesta plnenia, certifikačný poplatok).
Dohodnutú kúpnu cenu je možné zmeniť iba v prípade zmeny colných resp.
daňových predpisov v čase od uzavretia zmluvy do dodania predmetu zmluvy v
súlade s touto zml uvou a prípadnou zmenou uvedených právnych predpisov.

ČI. VI.
Platobné podmienky

6.1.

6.2
6.3
6.4

6.5

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu na základe faktúry vyhotovenej
predávajúcim po podpísaní preberacieho protokolu obidvomi zmluvnými
stranami.
Preddavok kupujúci neposkytuje.
Lehota splatnosti faktúr bola vzájomne dohodnutá 14 dní odo dňa doručenia
faktúry kupujúcemu.
Faktúra aj so všetkými prílohami bude predávajúcim predložená kupujúcemu
v originálnych vyhotoveniach v počte 4 ks. Neoddeliteľnou prílohou k vystavenej
faktúre je elektronická a tlačená verzia súpisu skutočne dodaného tovaru v rozsahu
dodacieho listu a neoddeliteľnou prílohou je aj CD nosič.
Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov a požadované prílohy podľa
bodov 6.1 a 6.4 tejto zmluvy.
ČI. VII.
Miesto plnenia, spôsob prevzatia, skúšobná prevádzka a prechod vlastníctva

7 .1.

7.2
7 .3.

7.4.
7.5.
7.6.

7.7.
7.8.

Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy a súvisiacu dokumentáciu do sídla
kupujúceho vrátane montáže -skompletovanie
súborov
stroja
u kupujúceho,
a zaškolenie zamestnancov max. 3 osôb v rozsahu max. 4 hodiny, musí byť zahrnuté
v cene.
Predmet zmluvy musí byt' dodaný ako nový, nepoužitý.
Po dodaní predmetu zmluvy do miesta určenia, podpíše kupujúci dodací list,
ktorý
bude obsahovať rozsah dodaného plnenia ( počet dodaných zariadení,
sprievodné
doklady), predávajúci vykoná aj skompletovanie súborov stroja v dohodnutom mieste
a zaškolenie zamestnancov max. 3 osôb v rozsahu max. 4 hodiny, musí byť zahrnuté
v cene.
Skúšobná prevádzka inštalovaného zariadenia trvá 5 dní, lehota skúšobnej
prevádzky
začína plynúť prvým dňom, nasledujúcim po ukončení inštalácie.
Predávajúci je povinný odstrániť zistené chyby pred podpísaním preberacieho
protokolu.
Po zaškolení zamestnancov kupujúceho, inštalovaní predmetu zmluvy na mieste
určenom kupujúcim a ukončení skúšobnej prevádzky bude podpísaný preberací
protokol.
Podpísaním preberacieho protokolu sa považuje predmet zmluvy za splnený.
Vlastnícke právo k tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho dňom
uhradenia celkovej ceny tovaru, vrátane DPH.
ČI. VIII.
Záruka.

8.1.

Predávajúci poskytuje na dodané zariadenia záruku v trvaní 24 mesiacov.
Záručná doba začína plynúť nasledujúcim dňom po podpísaní preberacieho
protokolu.

8.2.

8.3.

8.4

8.5.

8.6.

9 .1

9 .2

Predávajúci poskytnutím záruky sa zavazuje, že dodaný predmet zmluvy bude
spôsobilý na určený účel a že si zachová dohodnuté vlastnosti po dobu trvania
záruky.
Predávajúci sa zaväzuje po dobu záruky poskytnúť bezplatné odstránenie porúch
a závad vykonaním všetkých potrebných servisných úkonov, bezplatnej výmeny alebo
opravy chybných dielov v lehote 2 dni od ich písomného nahlásenia alebo ( emailom,
faxom) predávajúcemu najneskôr do 30 dní v závislosti od druhu chyby. V prípade
opakovaného výskytu tej istej poruchy, ktorá znemožňuje riadne využitie
predmetu
kúpy, kupujúci má právo požadovať počas záručnej doby výmenu
za novú vec. Týmto nie sú dotknuté nároky kupujúceho z chýb tovaru, vyplývajúce
z Obchodného zákonníka.
Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť záručný servis u kupujúceho s výjazdom.
Dostupnosť náhradných dielov do 48 hodín. Dostupnosť servisu vo vzdialenosti max.
30 km od sídla kupujúceho.
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.
Po uplynutí dohodnutej záručnej doby, predávajúci sa zaväzuje poskytovať
pozáručný
servis. Podmienky, čas a odmena za poskytovanie pozáručného
servisu budú dohodnuté osobitnou zmluvou.
Čl. IX.
Sankcie
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.
Článok X.
Osobitné ustanovenia

10.1
10.2

10.3

Kupujúci a predávajúci spoločne deklarujú, že pri výbere predávajúceho bolo
dodržané pravidlo zákazu konfliktu záujmov.
Predávajúci je povinný bezodkladne informovať kupujúceho o všetkých
skutočnostiach relevantných pre úspešné plnenie predmetu zmluvy a realizáciu
tovaru a to najmä, ale nielen v nasledovných prípadoch:
• zmena vlastníckych vzťahov predávajúceho;
• postúpenie pohľadávky predávajúceho voči kupujúcemu tretej osobe v súlade s§
524 až § 530 Občianskeho zákonníka;
• úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku
Predávajúceho voči Kupujúcemu v súlade s§ 151a až §)51me Občianskeho
zákonníka;
• úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia (napr. exekučný príkaz,
vykonateľné rozhodnutie) voči predávajúcemu v zmysle všeobecne záväzných
právnych predpisov SR;
Predávajúci je taktiež povinný bezodkladne informovať kupujúceho o tom, že:

•
•

11.1

11.2

11.3
11.4
11.5

voči nemu je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, je v konkurze
alebo v reštrukturalizácii;
jeho štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista/i, osoba splnomocnená
zastupovať Predávajúceho boli právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie, za
trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych Spoločenstiev, za
trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia,
zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin machinácie pri
verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.
Čl. XI.
Záverečné ustanovenia

Jednotlivé ustanovenia Zmluvy môžu byť menené, dopÍňané, resp. zrušené iba
písomnou formou po dohode zmluvných strán v dodatku, ktorý bude tvoriť
neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
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§ 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ostatné právne vzťahy, výslovne zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami
Obchodného zákonníka a všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy si
ponecháva Kupujúci a dva rovnopisy Predávajúci.
Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane
Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať presné vymedzenie dôvodu odstúpenia od
zmluvy v zmysle aktuálneho znenia Obchodného zákonníka.

11.6

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1. Návrh kritérií na predloženie
ponúk a príloha č. 2 Fotografie s technickou charakteristikou premetu kúpy
11.7 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

Príloha: Fotografie s technickou charakteristikou premetu kúpy
V Závode, dňa.?/~X: 2 O f((
Za Kupujúceho:

V .Lokci, .dňa/:}Jq_._c{_o/9

Za Predávajúceho:
3akaľa
l29 51 Lokca
7 131
532 83 60
l9 413

/.:
Ing
s

