KÚPNA ZMLUVA Č. .............
s odkladacou podmienkou
uzavretá podľa § 409 a násl. Obchodného zákonníka v platnom znení
na dodávku tovaru pre predmet zákazky: - názov: „ECOFUTURE efektívna verejno-súkromná
spolupráca ako nástroj využívania obnoviteľných zdrojov energie / ECOFUTURE hatékony köz- és magánszféra közötti partnerség mint a megújuló energiaforrások
kihasználásának eszköze“ - časť č.3: Dodávka a montáž kotla na pelety zo slamy
Čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY
1. Kupujúci:
Obec Rešica
štatutárny zástupca:
Ing. František Bodnár, starosta obce
Osoba oprávnená na jednanie:
- vo veciach zmluvy:
Ing. František Bodnár
- v technických veciach:
Ing. František Bodnár
splnomocnené osoby verejného obstarávateľa:
Ing. Vladimír Margetaj
Ing. Zuzana Milaňáková – administratívna pracovníčka
IČO:
00324647
DIČ:
2020751282
IČ pre daň:
neplatca DPH
Tel.:
+421 554665148
Fax:
+421 554665148
E-mail:
obecnyuradresica@gmail.com
Internetová stránka:
www.resica.sk
Bankové spojenie - bežný účet obce:
VÚB a.s. Moldava nad Bodvou
Č.ú.: 20828-542/0200
vo formáte IBAN:
SK82 0200 0000 0000 2082 8542
SWIFT /BIC/:
SUBASKBX
- osobitný účet projektu:
VÚB a.s. Moldava nad Bodvou
Č.ú.:3013947256/0200
vo formáte IBAN:
SKSK93 0200 0000 0030 1394 7256
SWIFT /BIC/:
SUBASKBX
1. Predávajúci:
štatutárny zástupca:
Ing. Miroslav Bóry - konateľ
Osoba oprávnená na jednanie:
- vo veciach zmluvy:
Ing. Miroslav Bóry
- v technických veciach:
Ing. Miroslav Bóry
IČO:
17085918
DIČ:
2020486941
IČ pre daň:
SK2020486941
Tel.:
0903 412 818
Fax:
055 640 53 03
E-mail:
sloveco@sloveco.sk
Internetová stránka:
www.sloveco.sk
Bankové spojenie vo formáte IBAN:
SK4175000000000013113223
SWIFT /BIC/:
CEKOSKBX

Čl. 2. PREDMET ZMLUVY
2.1 Touto kúpnou zmluvou sa v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto kúpnej zmluve
predávajúci zaväzuje na základe objednávky kupujúceho v zmysle bodu 4.1. dodať
kupujúcemu kompletný tovar vrátane jeho montáže; absolvovanie funkčných skúšok;
oboznámenie a zaškolenie pracovníkov objednávateľa s obsluhou a údržbou; spísanie
odovzdávacieho a preberacieho protokolu; odovzdanie dokladov a dokumentácie k predmetu
zákazky ako celku a jeho komponentov; za splnenia predpísaných podmienok opisu, rozsahu
a minimálnych predpísaných technických parametrov a požiadaviek určených verejným
obstarávateľom vo verejnom obstarávaní.
2.2 Kupujúci sa zaväzuje v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto kúpnej zmluve zaplatiť
predávajúcemu cenu za riadne a včasné dodanie predmetu zmluvy.
2.3 Povinnosť predávajúceho dodať predmet zmluvy v zmysle bodu 2.1 a povinnosť kupujúceho
zaplatiť kúpnu cenu v zmysle bodu 2.2 sú viazané objednávku kupujúceho v zmysle bodu
4.1, ktorá je odkladacou podmienkou zjednanou zmluvnými stranami.
2.4 Nasledovné dokumenty budú považované za súčasť Kúpnej zmluvy a budú čítané
a interpretované v nasledovnom poradí priority:
- táto Kúpna zmluva,
- ponuka do verejného obstarávania s prílohami,
- ocenený výkaz výmer – Rozpočet (príloha č.1 zmluvy),
- akékoľvek iné dokumenty, tvoriace súčasť Kúpnej zmluvy.
Dodatky a memorandá majú poradie priority dokumentu, ktorý modifikujú.
2.5 Predávajúci sa zaväzuje zhotoviť a dodať predmet zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú
zodpovednosť pre kupujúceho, podľa pokynov kupujúceho a na základe podkladov
poskytnutých kupujúcim a podkladov do verejného obstarávania.
2.6 Predávajúci dodá predmet zmluvy na vlastné náklady a nebezpečenstvo pri rešpektovaní
zákonov, predpisov a noriem platných na území Slovenskej republiky.
ČL. 3. ROZSAH DODÁVKY A SPÔSOB DODANIA TOVARU
3.1 Kompletná dodávka pre časť č.3: Dodávka a montáž kotla na pelety zo slamy bude v rozsahu
podľa bodu 2.1 tejto zmluvy.
3.2 Predávajúci dodá tovar s nasledovnou technickou dokumentáciou:
- návod na obsluhu a údržbu s bezpečnostnými predpismi – 1x v slovenskom, resp. českom
jazyku, prehlásenie o zhode a prípadne ďalšie doklady vzťahujúce sa k predmetu zmluvy
a ktoré sú potrebné pre jeho užívanie.
3.3 Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za plnenie predmetu zmluvy: Ing. Miroslav
Bóry.

3.4 Predávajúci zabezpečí v dostatočnom predstihu technické údaje potrebné k príprave miesta
inštalácie, pričom kupujúci mu bude poskytovať spolusúčinnosť, pokiaľ bude potrebná.
3.5 Predávajúci na vlastné náklady vhodne pripraví miesto inštalácie a uskutoční potrebné
úpravy.
3.6 Prevzatie predmetu zmluvy u predávajúceho – kupujúci si vyhradzuje právo na predbežnú
prebierka predmetu zmluvy. Realizovaná bude u predávajúceho cca 7 dní pred expedíciou
predmetu zmluvy. Potvrdením úspešnosti predbežnej prebierky predmetu zmluvy bude
potvrdený protokol o predbežnej prebierke predmetu zmluvy (hlavný častí), ktorým kupujúci
potvrdí súhlas s expedíciou predmetu zmluvy ku kupujúcemu.
3.7 Ak kupujúci nesúhlasí s kvalitou dodaného tovaru, oznámi to bezodkladne predávajúcemu,
pričom predávajúci je povinný odstrániť zistené závady v primeranom čase od obdržania
tejto informácie od kupujúceho. Po odstránení závad kupujúci podpíše preberací protokol.
Podpis preberacieho protokolu nesmie byť kupujúcim zdržiavaný kvôli nepodstatným
nedostatkom alebo dokončujúcim prácam. Za nepodstatné sa považujú také nedostatky
a dokončujúce práce, ktoré nemajú žiadny vplyv na funkčnosť a dohodnuté technické
parametre a neznižujú podstatne hodnotu zariadení a neznemožňujú plné využívanie
(prevádzku) tovaru. Nedostatky a potrebné dokončujúce práce sa vyznačia v preberacom
protokole. Predávajúci odstráni v primeranej dobe, písomne dohodnutej medzi oboma
zmluvnými stranami v preberacom protokole, tieto nedostatky na vlastné náklady, resp.
vykoná dokončujúce práce.
3.8 Predávajúci je povinný zabezpečiť dopravu Predmetu zmluvy ku Kupujúcemu do 7 dní od
potvrdenia protokolu o prípadnej predbežnej prebierke. Predmet kúpy prevezme kupujúci v
mieste dodania na základe dodacieho listu podpísaného zodpovednou osobou kupujúceho.
3.9 Záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar sa považuje za splnený dňom podpísania
preberacieho protokolu o prevzatí predmetu zmluvy, vrátane všetkých súvisiacich činností
uvedených v bode 2.1. Avšak v prípade existencie nepodstatných nedostatkov alebo
dokončujúcich prác, ktoré nebránili podpisu preberacieho protokolu, sa záväzok
predávajúceho dodať kupujúcemu tovar považuje za splnený dňom odstránenia
nepodstatných nedostatkov či dokončenia dokončujúcich prác.
3.10 Pri odovzdaní predmetu kúpy je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré
sa na predmet kúpy vzťahujú.
Čl. 4. ČAS PLNENIA
4.1 Predávajúci sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy dojednaný v rozsahu a obsahu Čl. 2., resp.
3. tejto zmluvy na základe zaslanej objednávky kupujúcim v termíne 12 týždňov (najneskôr
do 12 týždňov) od obdŕžania objednávky s predpokladaným termínom objednávky
v 12/2014. Termín realizácie a dodania predmetu zmluvy je splnený ukončeným úspešným
odovzdávacím a preberacím konaním.
Termín dodania pre každú z častí predmetu zákazky zahŕňa: jeho dodanie, montáž,
absolvovanie funkčných skúšok; oboznámenie a zaškolenie pracovníkov objednávateľa
s obsluhou a údržbou; spísanie odovzdávacieho a preberacieho protokolu; odovzdanie
dokladov a dokumentácie k predmetu zákazky ako celku a jeho komponentov; za splnenia

predpísaných podmienok opisu, rozsahu a minimálnych predpísaných technických
parametrov a požiadaviek určených verejným obstarávateľom.
4.2 Doba dodávky sa predlžuje pri pôsobení vyššej moci. Za vyššiu moc sú považované len
vojna, prírodné katastrofy, požiar alebo štrajk.
Čl. 5. CENA ZA TOVAR A PLATOBNÉ PODMIENKY
5.1 Predávajúci sa zaväzuje, že dodá tovar v rámci tejto zmluvy za zmluvnú cenu.
5.2 Zmluvná cena za dodanie predmetu zmluvy je podľa oceneného výkazu výmer – Rozpočtu
z verejného obstarávania (po elektronickej aukcii), ktorý je prílohou č.1 tejto zmluvy a tvorí
jej neoddeliteľnú súčasť, vo výške:
Názov
technologického
celku:
Dodávka a montáž
kotla na pelety zo slamy
Spolu

Počet
ks

1

Cena v EUR
za ks bez DPH

Cena spolu v
EUR bez DPH

Cena spolu v
EUR s DPH

22 708,33 EUR

22 708,33 EUR

27 250,- EUR

22 708,33 EUR

22 708,33 EUR

27 250,- EUR

Cena celkom (s DPH):
27 250,- EUR
(slovom: dvadsaťdva tisíc dvestopäťdesiat EUR)
Predávajúci vyúčtuje k cene uvedenej v tomto bode kupujúcemu daň z pridanej hodnoty
podľa právnych predpisov, platných v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia.
V zmysle zmluvy o poskytnutí NFP medzi poskytovateľom a prijímateľom sa predávajúci
zaväzuje, že pre kupujúceho poskytne elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte
MS Excel) a aj každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie
predmetu zmluvy.
5.3 Táto cena je pevná a nemenná, zahŕňa všetky náklady na dopravu vrátane poistného do sídla
kupujúceho.
5.4 Kupujúci zaplatí predávajúcemu predmet zmluvy nasledovne:
5.4.1 Platba konečná 100 % zo zmluvnej ceny predmetu zmluvy, na základe faktúry
vystavenej predávajúcim po úspešnom protokolárnom prevzatí predmetu zmluvy
kupujúcim od predávajúceho.
Táto faktúra bude mať všetky náležitosti daňového dokladu.
Lehota splatnosti faktúry sa stanovuje na 30 dní odo dňa jej vystavenia, za podmienky
doručenia faktúry kupujúcemu na jeho adresu do dvoch (2) dní od jej vystavenia, inak

sa o dobu od vystavenia faktúry do jej doručenia kupujúcemu predlžuje lehota jej
splatnosti.
Bankové náklady spojené s platbou celkovej hodnoty zmluvy znáša kupujúci.
Kupujúci nie je oprávnený k zadržiavaniu platieb alebo k predlžovaniu termínu platieb.
Kupujúci taktiež nie je oprávnený uplatňovať voči predávajúcemu svoje s týmto
nesúvisiace pohľadávky.
5.5 Tovar zostáva až do úplného zaplatenia celkovej hodnoty zmluvy podľa Čl. 5. neobmedzene
vo vlastníctve predávajúceho.
Čl. 6. MIESTO DODANIA TOVARU
6.1 Miestom dodania tovaru je: Objekt OcÚ Rešica, parc. KN – C č. 70/3, súp. č. 112, kat.
územie Rešica.
Čl. 7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA, SERVIS
7.1 Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku za akosť tovaru spočívajúcu v tom, že tovar ako aj
všetky jeho časti a jednotlivé komponenty, okrem dielov bežného opotrebenia bližšie
špecifikovaných v návode na obsluhu, bude po dobu záruky spôsobilý pre použitie
k obvyklým účelom a zachová si obvyklé vlastnosti a že dodaný tovar bude spĺňať všetky
technické parametre uvedené v prílohe č.1 tejto zmluvy a projektovej dokumentácie.
7.2 Predávajúci na predmet zmluvy poskytuje kupujúcemu 24-mesačnú záruku v zmysle bodu
7.1. Do záručnej doby sa nezapočítava doba opravy predmetu zmluvy, resp. táto sa o dobu
opravy predlžuje. Záručná doba sa počíta odo dňa kedy bol tovar uvedený do prevádzky
(úspešného odovzdávacieho a preberacieho konania), čo musí byť potvrdené protokolárne
obidvoma zmluvnými stranami.
7.3 Predávajúci sa zaväzuje, že na dodaný tovar bude počas záruky poskytovať bezplatne min.
2x ročne pravidelné servisné prehliadky.
7.4 Pre prípad vady na dodanom tovare platí ustanovenia § 436 - § 441 Obchodného zákonníka.
Predávajúci sa zaväzuje prípadné vady tovaru odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení
reklamácie kupujúcim. Na servisný úkon predávajúci nastúpi do 48 hodín od nahlásenia
poruchy. Zároveň sa predávajúci zaväzuje odstrániť záručné vady tovaru v lehote najneskôr
do 5 kalendárnych dní od uplatnenia reklamácie kupujúcim.
7.5 K vykonaniu všetkých, podľa predávajúceho potrebných, opráv a náhradných dodávok
poskytne kupujúci predávajúcemu bezplatne k tomu potrebný čas a možnosť.
7.6 Záruka predávajúceho na nedostatky zaniká, keď bol tovar nainštalovaný bez spolupôsobenia
montéra predávajúceho alebo boli vykonané zmeny alebo opravárenské práce treťou osobou
bez povolenia predávajúceho.
7.7 Náklady spojené s dodaním náhradných dodávok a náhradných dielov počas záručnej doby
znáša predávajúci.

Čl. 8. SANKCIE
8.1 V prípade nedodržania termínu odovzdania predmetu zmluvy predávajúcim podľa Čl. 4. bod
4.1 tejto zmluvy, v plnom rozsahu je kupujúci oprávnený účtovať zmluvnú pokutu vo výške
0,05 % z ceny predmetu zmluvy za každý deň omeškania max. však do výšky 5 % z ceny
predmetu zmluvy.
8.2 V prípade nedodržania termínu na odstránenie nepodstatných nedostatkov, resp. na
dokončenie dokončovacích prác písomne dohodnutých v zmysle poslednej vety ustanovenia
3.7 je kupujúci oprávnený účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % ceny predmetu zmluvy
za každý deň omeškania max. však do výšky 5 % z ceny predmetu zmluvy.
8.3. V prípade nedodržania dohodnutého termínu na odstránenie vady predávajúcim v zmysle Čl.
7.4., kedy predmet nie je schopný prevádzky, je kupujúci oprávnený účtovať zmluvnú
pokutu vo výške 0,05 % z ceny predmetu zmluvy za každý deň omeškania opravy max. však
do výšky 5 % z ceny predmetu zmluvy.
8.4 Ak je kupujúci v omeškaní s úhradou faktúry, predávajúci je oprávnený požadovať od
kupujúceho úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania max.
však do výšky 5 % z dlžnej sumy.
Čl. 9. VŠEOBECNÉ DOJEDNANIA
9.1 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je súhlas s obsahom návrhu zmluvy doručený
predávajúcemu. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Zmluva nadobúda
účinnosť deň po jej zverejnení na webovej stránke kupujúceho.
9.2 Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi
zástupcami zmluvných strán.
9.3 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jej podpísaní
obdrží po dve vyhotovenia.
9.4 Táto zmluva vstupuje do platnosti dňom podpisu a je vykonateľná okamihom naplnenia
odkladacej podmienky zjednanej stranami v zmysle bodu 2.3, teda okamihom doručenia
objednávky kupujúceho v zmysle bodu 4.1 predávajúcemu.
9.5 Predávajúci berie na vedomie, že kúpa tovaru podľa tejto zmluvy bude financovaná zo
štrukturálnych fondov EÚ a preto sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania
súvisiaceho s dodanými prácami, tovarom, tovarom a službami kedykoľvek počas platnosti a
účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku
potrebnú súčinnosť. Predávajúci je povinný uchovávať všetku dokumentáciu súvisiacu s
dodaním tovaru podľa tejto zmluvy počas platnosti a účinnosti zmluvy.
Čl. 10. Rozhodcovský súd
10.1 Prípadné spory a názorové rozdiely, ktoré môžu vyplynúť z tejto zmluvy sa odstránia podľa
možnosti rokovaním.

10.2 Pokiaľ by predávajúci a kupujúci nedospeli k dohode, bude akýkoľvek spor, ktorý vznikne
z tejto zmluvy, vrátane sporu o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, bude riešený pred
Rozhodcovským súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave podľa
jeho základných vnútorných právnych predpisov. Strany sa podrobia rozhodnutiu tohto
súdu. Jeho rozhodnutie bude pre strany záväzné.

V Rešici, dňa: ...............

V Košiciach, dňa: ...............

Kupujúci:

Predávajúci:

Prílohy:
príloha č.1: ocenený výkaz výmer – Rozpočet z verejného obstarávania

