Obec Zámutov
Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum – hudobné nástroje s príslušenstvom
Zákazka zadávaná podľa §117 - tovary
Kúpna zmluva č. ..........

KÚPNA ZMLUVA č. ...............
uzavretá v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov
uzatvorená medzi:
Kupujúci:
Obchodné meno: Obec Zámutov
Sídlo: Obecný úrad, Zámutov č. 434, 094 15 Zámutov
Zastúpený: Stanislav Duda, starosta obce Zámutov
IČO: 00 332 968
DIČ: 2020631943
Bankové spojenie: VÚB a. s. Vranov nad Topľou
IBAN: SK50 0200 0000 0000 1632 4632
Telefón: 057/4496301
E – mail: zamutov@zamutov.sk
www.zamutov.sk
a
Predávajúci:
Obchodné meno:
Adresa:
Zastúpený:
Právna forma:
Zapísaný v
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Tel.:
e-mail:
Preambula
Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom
obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného
obstarávania – zadávanie zákazky podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čl. I
Predmet zmluvy
1.1 Predmetom zmluvy je dodanie hudobných nástrojov s príslušenstvom vrátane dopravy, zloženia,
montáže do miesta dodania a zaškolenia pre objekt komunitného centra projekt Rekonštrukcia
priemyselnej budovy na komunitné centrum, Kód výzvy na predkladanie žiadostí o NFP: OPLZPO6-SC613-2016-2, Operačný program Ľudské zdroje, ITMS2014+: 312061C548, vrátane
dopravy a zaškolenia obsluhy do miesta dodania predmetu zmluvy uvedeného v článku III. tejto
zmluvy. Špecifikácia a rozpis ceny je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
1.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet kúpy v rozsahu uvedenom v Čl. I. bod 1.1
zmluvy a kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prevziať a zaplatiť kúpnu cenu podľa Čl. II. tejto
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zmluvy.

Čl. II
Kúpna cena
2.1. Kúpna cena za predmet kúpy podľa Čl. I. je stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov ako cena maximálna s možnosťou jej zmeny podľa Čl. II. bodu
2.5 zmluvy.
2.2. Cena je vrátane DPH, cla, správnych a iných poplatkov.
2.3. Kúpna cena za dodanie predmetu kúpy podľa Čl. I. bod 1.1 zmluvy:

P.Č.

OZNAČENIE

JEDNOTKOVÁ CELKOVÁ
POČET CENA /€/ bez CENA /€/ bez
DPH
/ks/
DPH

1.

Analógový mixážny pult s 10
vstupnými kanálmi

1

2

Aktívny reproduktor 2-pásmový
250W

2

3

Aktívny reproduktor 400/800W
USB/MP3

2

7

Set stojanov na reproduktor 2
ks s púzdrom
Digitálny keybord s dynamikou
Stojan pre klávesy do 18 kg
Detská klasická gitara 3/4 s
púzdrom

8
9
10
11
12

Elektro-akustická gitara 4/4 s
púzdrom
Elektrická gitara s púzdrom
Elektrická basgitara s púzdrom
Akustické bicie - sada komplet
Plastová dvojradová tamburína

1
1
1
1
1

13.

Dynamický mikrofón pre spev s
príslušenstvom

1

14.

Kondenzátorový
nástrojovýmikrofón s
príslušenstvom

1

15.
16.

Prepravný kufor pre mikrofóny
s príslušenstvom
Stojan na mikrofón šibenica

1
1

4
5
6

1
1
1
1
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17.

Bezdrôtový mikrofónny systém
2x mikrofón + 2x stojan

1

18.

Akustické husle 3/4 s
príslušenstvom

1

19.
20.
21.

Akustické husle 4/4 s
príslušenstvom
Viola 4/4 s príslušenstvom
Kontrabas 4/4 s príslušenstvom

2
2
1
xxxx

SPOLU bez DPH:
DPH.......%:
Spolu s DPH

Slovom: .......................................
2.4. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou
súčasťou tejto zmluvy.
2.5. Zmena ceny podľa Čl. II bod 2.1 zmluvy je prípustná:
- pri zmene výšky zákonnej sadzby DPH.
Čl. III
Čas plnenia a miesto dodania
3.1.

Čas plnenia tejto zmluvy je do 30 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy.

3.2. Zmluvný termín uvedený v Čl. III, bod 3.1 zmluvy je termín najneskoršie prípustný
a neprekročiteľný s výnimkou:
- zásahov spôsobených vis maior.
3.3

Predávajúci dodá predmet kúpy do Prešovský samosprávny kraj, okres Vranov nad
Topľou, Zámutov s. č. 41, kat. úz. Zámutov, parc. č. 1641/4, 1641/1.
Čl. IV
Platobné a fakturačné podmienky

4.1. Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny podľa Čl. II zmluvy na základe riadneho
plnenia predmetu zmluvy podľa Čl. I tejto zmluvy.
4.2. Predávajúci nemá nárok na uhradenie preddavku.
4.3. Kupujúci uhradí dojednanú kúpnu cenu predávajúcemu po prevzatí predmetu kúpy alebo jej
časti na základe faktúry vystavenej predávajúcim. Prílohou faktúry bude dodací list.
4.4. Fakturácia bude vykonaná po dodaní a prevzatí predmetu zmluvy podľa čl. VII.
4.5. Faktúra je splatná do 60 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.
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4.6. Kupujúci si vyhradzuje právo vrátiť faktúru v lehote splatnosti, ak táto nemá náležitosti
daňového dokladu. Dôvod vrátenia je kupujúci povinný vyznačiť na faktúre. Od okamihu
doručenia faktúry, ktorá spĺňa náležitosti daňového dokladu, začína plynúť nová 30 dňová
lehota splatnosti.
Čl. V
Zabezpečenie záväzkov
5.1. Neuhradením faktúry v stanovenej lehote podľa Čl. IV vzniká kupujúcemu povinnosť zaplatiť
úrok z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.
5.2. V prípade nesplnenia zmluvne dohodnutého termínu dodania predmetu kúpy má kupujúci právo
uplatniť si u predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z kúpnej ceny za každý začatý deň
omeškania z kúpnej ceny.
Čl. VI
Práva a povinnosti zmluvných strán
6.1. Predávajúci je povinný odovzdať predmet kúpy v plnom rozsahu v dohodnutom termíne
v bezchybnom stave.
6.2. Kupujúci je povinný na výzvu predávajúceho prevziať predmet kúpy v dohodnutom termíne
v mieste dodania podľa Čl. III bodu 3 tejto zmluvy.
Čl. VII
Prevod práv
7.1. Okamihom dodania predmetu kúpy podľa Čl. I tejto zmluvy je podpísanie a prevzatie predmetu
kúpy kupujúcim.
7.2. Okamihom dodania prechádza z predávajúceho na kupujúceho vlastnícke právo k predmetu kúpy
a nebezpečenstvo škody na predmete kúpy.
7.3. Predávajúci a kupujúci sa vzájomne dohodli, že predávajúci poskytne kupujúcemu súčinnosť pri
zápise vlastníckeho práva k predmetu zmluvy na kupujúceho pred orgánmi štátnej správy, inak je
kupujúci oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.
Čl. VIII
Zodpovednosť za vady
8.1. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet kúpy podľa Čl. 1 tejto zmluvy má v čase prevzatia
zmluvne dohodnuté vlastnosti, a že nemá vady, ktoré by znižovali jeho hodnotu alebo schopnosť
jeho využitia.
8.2. Za vady, ktoré vznikli, resp. vyšli najavo v záručnej dobe, nezodpovedá predávajúci iba vtedy,
ak boli spôsobené používaním predmetu kúpy v rozpore s návodom na obsluhu dodaným
výrobcom, resp. nevhodnými prevádzkovými podmienkami, ktoré nezapríčinil predávajúci.
8.3. Ak predávajúci poruší ustanovenia tejto zmluvy, kupujúcemu vzniká nárok na náhradu škody,
ktorá mu v dôsledku takéhoto konania vznikla v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
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8.4. Predávajúci na vlastné náklady odstráni vady zistené v záručnej dobe.
8.5. Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neodstrániteľná, zaväzuje sa predávajúci dodať
náhradný predmet plnenia zodpovedajúcej kvality, na základe zápisu vyhotoveného
a podpísaného zmluvnými stranami.
8.6. Záručná doba je ......................... (uvedie uchádzač podľa svojej ponuky, minimálne 2 roky
odo dňa prevzatia predmetu plnenia).
Čl. IX
Zánik zmluvy
9.1.

Ak zmluvná strana poruší povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, druhá zmluvná strana môže
od zmluvy odstúpiť.

9.2.

Zmluvné strany sa dohodli, že zásahy úradných miest a zásahy vis maior, ktorých dôsledkom
je nemožnosť plnenia niektorou zo zmluvných strán, sú dôvodom pre okamžité odstúpenie od
zmluvy.
Čl. X
Záverečné ustanovenia

10.1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka
a Občianskeho zákonníka.
10.2. Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými
prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami
v zmysle všeobecných zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku
potrebnú súčinnosť.
10.2.1 Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú:
10.2.1.1 Ministerstvo vnútra SR a ním poverené osoby,
10.2.1.2 Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
10.2.1.3 Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi
poverené osoby,
10.2.1.4 Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
10.2.1.5 Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
10.2.1.6 Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode 10.2.1.1 až 10.2.1.4 v súlade s príslušnými
právnymi predpismi SR a EÚ.
10.3 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy alebo jej dodatky musia mať písomnú formu a musia byť
podpísané zmluvnými stranami.
10.4. Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, v plnom
rozsahu s ním súhlasia a prehlasujú, že pri podpise tejto zmluvy konali slobodne a že nebola
podpísaná v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok.
10.5. Zmluva je vyhotovená v 4 prevedeniach, pričom každá zo zmluvných strán dostane po 2
rovnopisy.
10.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
10.7 Táto zmluva nadobúda účinnosť zverejnením na webovom sídle objednávateľa, podľa
platných právnych predpisov. Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky,
ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania poskytovateľom
nenávratného finančného príspevku. V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania
poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, kupujúci si vyhradzuje právo odstúpiť
od zmluvy bez udania iného dôvodu v nadväznosti na doručenie správy z kontroly verejného
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obstarávania, ktorou poskytovateľ nenávratného finančného príspevku neschváli predmetné
verejné obstarávanie.

Kupujúci

Predávajúci

V Zámutove, dňa ...............................

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

...............................................
Stanislav Duda
starosta obce Zámutov

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

Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zmluvy
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Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zmluvy

P.Č.
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Obchodné meno
ponúkaného tovaru

Názov tovaru

Typové
označenie
ponúkaného
tovaru

Analógový mixážny pult s 10 vstupnými kanálmi
Aktívny reproduktor 2-pásmový 250W
Aktívny reproduktor 400/800W USB/MP3
Set stojanov na reproduktor 2 ks s púzdrom
Digitálny keybord s dynamikou
Stojan pre klávesy do 18 kg
Detská klasická gitara 3/4 s púzdrom
Elektro-akustická gitara 4/4 s púzdrom
Elektrická gitara s púzdrom
Elektrická basgitara s púzdrom
Akustické bicie - sada komplet
Plastová dvojradová tamburína
Dynamický mikrofón pre spev s príslušenstvom
Kondenzátorový nástrojovýmikrofón s
príslušenstvom
Prepravný kufor pre mikrofóny s príslušenstvom
Stojan na mikrofón šibenica
Bezdrôtový mikrofónny systém 2x mikrofón + 2x
stojan
Akustické husle 3/4 s príslušenstvom
Akustické husle 4/4 s príslušenstvom
Viola 4/4 s príslušenstvom
Kontrabas 4/4 s príslušenstvom

Kupujúci

Predávajúci

V Zámutove, dňa ...............................

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

...............................................
Stanislav Duda
starosta obce Zámutov

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