KÚPNA ZMLUVA
uzavretá v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov
Zmluva č. JanX01-ZH2015
Zákazka: Jan-X01-D

Zmluvné strany
Kupujúci:
Adresa:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:

Obec Jánovce
Jánovce 248, 05913 Jánovce
00326259
2020674909
Jozef Kacvinský, starosta

Predávajúci:
Adresa:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
V zastúpení:

Horváth Zoltán s.r.o.
M. Rázusa 1403/8, 97401 Banská Bystrica
47135247
2023763148
5040558458/0900
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Zoltán Horváth

Čl. I
Predmet zmluvy
1.1 Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu tovar pre projekt „Rómske občianske hliadky pre
obec Jánovce.“ spolufinancovaný zo zdrojov ESF, podporený z Operačného programu ZaSI s ITMS kódom
27120130692. Bližšia špecifikácia tovaru tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.
1.2 Kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu podľa ustanovení tejto zmluvy.

Čl. II
Čas plnenia
2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že termín plnenia zmluvy podľa bodu 1.1. tejto zmluvy, je do 14 dní od výzvy na
dodanie tovaru zo strany kupujúceho.
2.2. Miestom plnenia zmluvy je Obec Jánovce, Jánovce 248, 05913 Jánovce alebo iné miesto v SR určené
objednávateľom.
Čl. III
Zmluvná cena
3.1. Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Považuje sa za cenu maximálnu platnú počas doby trvania zmluvy okrem prípadov uvedených v bode 3.3,
bez možnosti jej indexácie.
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Spolu:
Tovary podľa bodu 1.1
(a príloha č. 1)

Cena bez DPH v €

DPH v €

Cena s DPH v €

-

-

169,- €

3.2. Cena za predmet plnenia podľa bodu 1.1. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán a je doložená
položkovým cenovým návrhom v prílohe č. 1 zmluvy, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy. Celková
cena za dodanie tovaru podľa bodu 1.1. tejto zmluvy, je 169,-- € vrátane DPH.
3.3. K zmene ceny môže dôjsť:
3.3.1. v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,
3.3.2. v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany kupujúceho,
3.4. Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.
3.5. Predávajúci nie je platcom DPH. Pokiaľ v čase fakturácie bude poskytovateľ platcom DPH, fakturuje
zmluvnú cenu bez DPH a príslušnú DPH v súlade s legislatívou platnou v čase fakturácie.
3.6. Dohodnuté ceny podľa tohto článku sú konečné, s výnimkou postupov podľa tejto zmluvy.

Čl. IV.
Platobné podmienky a fakturácia
4.1. Podkladom pre fakturáciu bude preberací protokol, alebo dodací list, potvrdený oboma zmluvnými
stranami.
4.2. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu za dodanie tovaru podľa bodu 1.1. tejto zmluvy do
60 dní odo dňa doručenia dokladu (faktúry).
4.3. Všetky faktúry predkladané predávajúcim musia byť vyhotovené minimálne v 4 origináloch a musia byť
kupujúcemu doručené aj v elektronickej podobe (vo formáte PDF).

Čl. V.
Zodpovednosť za vady a záruky
5.1.Predávajúci ručí za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá
technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo
schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.
5.2.Ak kupujúci prevezme vadnú dodávku, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.
5.3.Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu vady svojej dodávky odstrániť, i keď
neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamácii
predávajúci.
5.4Záručná doba na tovar dodaný podľa bodu 1.1. zmluvy je 24 mesiacov od odovzdania tovaru kupujúcemu.
Záručný servis zabezpečuje predávajúci vlastnými pracovníkmi, na vlastné náklady, alebo prostredníctvom
zmluvných partnerov, vždy na svoje náklady.

Čl. VI.
Zmluvné pokuty
6.1.Pri nedodržaní termínu zo strany predávajúceho uvedeného v bodu 2.1 tejto zmluvy je predávajúci povinný
zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,04 % z ceny predmetnej časti za každý deň omeškania.
6.2.Pri nedodržaní termínu zo strany kupujúceho podľa bodu 4.2 zaplatí kupujúci predávajúcemu úrok z
omeškania vo výške 0,04 % z dlžnej sumy.
6.3.Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle od toho, či a
v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať samostatne.
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Čl. VII.
Riešenie sporov
7.1. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy majú prioritu:
7.1.1. zmluva,
7.1.3. ponuka (vrátane návrhu ceny).
7.2. V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán
o rozhodnutie súd.
7.3. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať príslušný
súd SR a to v jazyku slovenskom.

Čl. VIII.
Ostatné práva a povinnosti
8.1.Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a
informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona.
8.2.Práva a povinnosti z tejto zmluvy nie je možné previesť na inú osobu, bez súhlasu druhej zmluvnej strany.
8.3.Akýkoľvek finančný nárok podľa tejto zmluvy, nie je možné postúpiť na tretiu osobu, bez súhlasu strany,
ktorá je v postavení dlžníka.

Čl. IX.
Odstúpenie od zmluvy
9.1.Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a násl. Obchodného zákonníka.
Predávajúcemu prináleží náhrada iba za skutočne dodaný tovar.
9.2.Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
9.3.Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že predávajúci mešká so splnením zmluvného termínu, alebo
čiastkového termínu dohodnutého v zmluve a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie.
9.4.Odstúpenie podľa tohto článku musí byť písomné a musí sa v ňom vymedziť dôvod odstúpenia. Zároveň sa
v ňom určí lehota na vrátenie uhradených finančných prostriedkov. Doručením oznámenia o odstúpení sa
zmluva ruší v časti, ktorá sa dotýka predmetu odstúpenia.

Čl. X.
Záverečné ustanovenia
10.1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia
ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a právnymi
predpismi SR.
10.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia.
10.3. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 30 dní od
doručenia návrhu dodatku druhej strane.
10.4. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri obdrží kupujúci a jednu predávajúci.
10.6. Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť deň po dni zverejnenia.
10.7. Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodaným tovarom
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k
projektu a to oprávnenými osobami v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a
poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
10.8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
- Príloha č. 1: Špecifikácia tovarov s uvedením ceny
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V Jánovciach, dňa ............................

V Jánovciach, dňa ............................

..........................................
Predávajúci

..........................................
Kupujúci
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PRÍLOHA Č. 1
Špecifikácia tovarov s uvedením ceny

Opis predmetu zmluvy
Predmet
zmluvy

Cena
spolu
vrátane DPH

Pre potreby publicity projektu, označenie miesta realizácie projektu, ako aj označenie jednotlivých
predmetov obstaraných z projektu nálepkami v súlade s manuálom pre publicitu a informovanosť.
- informačná tabula A3 (1 kus), plnofarebná, plastová s ochrannou fóliou.
- plnofarebné letáky A4 (50 ks), 80g papier biely, lesklý, laminovaný.
- plnofarebné nálepky A4 (10 ks), loga IA ZaSI a ESF, 80g papier biely.

Cena spolu (súťažné kritérium)

169,-- EUR
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