
KÚPNA ZMLUVA

uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Z.z, Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov (ObZ) a zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 
(ZVO) (na označenie zmluvy v texte ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany:

Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zastúpená:
Právna forma:
(ďalej ako „Kupujúci“)

Mesto Stupava
Hlavná 1, 90031 Stupava
00305081

Obchodné meno: 
Sídlo/miesto podnikania: 
IČO:
DIČ:
IČ DPH: 
konajúca:
IBAN:
zapísaný:
(ďalej ako „Predávajúci“)

Daffer spol. s r.o.
Včelárska 1, 971 01 Prievidza 
36 320 439 
2021592518 
SK2021592815 
Inn. Daniel Krajčovič 
<

Okresný súd Trenčín, oaaiei sro, viozKa č. 12881/R

Táto zmluva sa uzatvára na základe 
podlimitnej zákazky podľa § 113 ZVO.

Článok I. 
Preambula

výsledku verejného obstarávania postupom zadávania

Článok II.
Predmet plnenia

1. Predmetom Zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu tovar uvedený nižšie:

Označenie
položky

Názov položky Merná
jednotka

ks
1 Žiacky stôl, 2-miestny výškovonastaviteľný; 14 setov x 8 učební 112
2 Učiteľský set; katedra + stolička ; 1 set x 8 učební 8
3a Interaktívna zostava -  Interaktívna tabuľa 8
3b Interaktívna zostava -  Dataprojektor 8
4 Skrinka do tried 16
5 Šatňová skriňa delená 24
6 Stôl do zborovne pre 8 učiteľov 1
7 Stolička do zborovne pre učiteľov 8
8 Skriňa dvojdverová, dole dvierka 3
9 Skriňa nízka dvojdverová 1
10 Skriňa dvojdverová, 3 police 16
11 Skriňa dvojdverová, 2 police 16
12 Skriňa dvojdverová, 4 police 16



13 Skriňa trojzásuvková 24
14 Skriňa otvorená 24
15 Katedra na notebook 720x660mm 7
16 Katedra na notebook 1300x660mm 1
17 Skrinka na nabíjanie 32 tabletov 1

2. Špecifikácia jednotlivých položiek uvedených v bode 1. tohto článku Zmluvy s uvedením 
minimálnych kvalitatívnych požiadaviek je uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy (ďalej len „Predmet 
plnenia“)

3. Predávajúci týmto predáva Predmet plnenia Kupujúcemu a Kupujúci sa zaväzuje za Predmet 
plnenia zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu v termíne splatnosti faktúry.

Článok III.
Dodacie podmienky

1. Predávajúci dodá Kupujúcemu tovar podľa článku II. bodu 1 Zmluvy v lehote plnenia a na miesto 
plnenia uvedeného nižšie

Miesto dodania: Základná škola kpt. Jána Nálepku, Školská 614/2, Stupava 

Lehota dodania: maximálne do 50 dní odo dňa účinnosti Zmluvy.

2. Predávajúci je povinný predložiť Kupujúcemu do 3-ch pracovných dní odo dňa účinnosti Zmluvy 
vzorky tovarov:
Položka č. 1 -  Žiacky stôl 2-miestny, výškovonastaviteľný 
Položka č. 5 -  Šatňová skriňa delená 
Položka č. 15 -  Katedra na notebook 720x600mm 
Položka č. 16 -  Katedra na notebook 1300x600mm
Položka č. 17 -  Skrinka na nabíjanie 32 tabletov; k uvedenej položke je predávajúci povinný 
doložiť Osvedčenie (certifikát) ktorým sa preukazuje že dané zariadenie je spôsobilé na 
bezpečnú prevádzku vrátane jeho bezpečnej obsluhy a výsledky skúšky vyhovujú norme, STN 33 
2000-5-51:2010, STN 33 2000.4-41:2007.
Verejný obstarávateľ taktiež požaduje predložiť certifikát ktorým sa preukáže zhoda vlastností 
školského nábytku v zmysle STN EN 1729-1 : 2007.
Vzorky ostanú u kupujúceho na posúdenie kvality tovaru 2 pracovné dni.
V prípade že predávajúci predloží kupujúcemu vzorky ktoré nezodpovedajú popisu a technickej 
špecifikácií v predmete zákazky kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť.

3. Predávajúci je povinný oznámiť dodanie Predmetu plnenia Kupujúcemu minimálne 5 pracovných 
dní vopred a to písomne na emailovú adresu kontaktnej osoby uvedenej v bode 7. tohto článku , 
zodpovednej za prevzatie predmetu plnenia.

4. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k Predmetu plnenia momentom prevzatia a momentom 
prevzatia prechádza na neho aj nebezpečenstvo škody. Dodávka predmetu plnenia bude splnená 
dodaním Predmetu plnenia vrátane služieb s tým spojených, tj. doprava na určené miesto, 
vynesenie na určené miesto, montáž Interaktívnych zostáv do užívateľskej úrovne vrátane 
zaškolenia obsluhy a odvoz obalov, v ktorých bude Predmet plnenia dopravený.

5. Predmet plnenia sa považuje za prevzatý dňom podpisu dodacieho listu kontaktnými osobami 
uvedenými v bode 7. a 8. tohto článku Zmluvy, zodpovednými za dodanie a prevzatie Predmetu 
plnenia.

6. Predávajúci zabezpečí dodávku Predmetu plnenia v takom balení, aby nedošlo počas prepravy 
k jeho poškodeniu.

7. Osoba zodpovedná za prevzatie Predmetu plnenia v mene Kupujúceho:
(m,fôj fcíík. emai l :  f e f a i w ............

8. Osoba zodpovedná za dodanie Predmetu plnenia za Predávajúceho:..................................., email:
satarova@daffer.sk, t..č 0903 284 701.

9. Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu o zmene 
kontaktných osôb počas platnosti Zmluvy ako aj počas plynutia záručnej doby.

mailto:satarova@daffer.sk


Článok IV.
Cena predmetu plnenia a platobné podmienky

1. Celková cena za dodávku Predmetu plnenia, ktorá je stanovená dohodou zmluvných strán 
v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov bola dohodnutá takto:

Cena bez DPH 44 880,-€ (slovom Štyridsaťštyritisícosemstoosemdesiat EUR)
DPH 20% 8 976,- € (slovom Osemtisícdeväťstosedemdesiatšesť EUR)
Cena vrátane DPH 53 856,- € (slovom Päťdesiattritisícosemstopäťdesiatšesť EUR)
Jednotkové ceny a množstvá tovarov, tvoriacich Predmet plnenia, tvoria Prílohu č. 1 Zmluvy, 
ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Cena zahŕňa aj služby podľa článku III. bod 4 Zmluvy. 
(Pozn.: Ak uchádzač nie je platiteľom DPH na Slovensku, vyčísľuje zmluvnú cenu v EUR bez 
DPH)

2. Vystavená faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu a obsahovať minimálne:
- obchodné meno a sídlo predávajúceho,
- IČO predávajúceho,
- DIČ predávajúceho,
- IČ DPH predávajúceho,
- obchodné meno a sídlo kupujúceho,
- IČO kupujúceho,
- DIČ kupujúceho,
- číslo objednávky,
- číslo faktúry,
- deň odoslania faktúry,
- IBAN predávajúceho, na ktorý má byť platba poukázaná,
- názov tovaru,
- fakturovaná suma

3. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry 
Kupujúcemu na účet Predávajúceho uvedený vo faktúre. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom 
odpísania fakturovanej sumy z účtu Kupujúceho.

4. Kupujúci si vyhradzuje právo vrátiť faktúru v lehote splatnosti Predávajúcemu, ak táto nemá 
náležitosti daňového dokladu. Dôvod vrátenia je Kupujúci povinný vyznačiť na faktúre. Pri 
oprávnenom vrátení faktúry začne Predávajúcemu plynúť nová lehota splatnosti odo dňa 
doručenia novej faktúry Kupujúcemu.

Článok V.
Záruka

1. Záručná doba pre jednotlivé druhy tovarov tvoriacich Predmet plnenia je dohodnutá na obdobie 
24 mesiacov.

2. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu Predmet plnenia bez vád.
3. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia Predmetu plnenia podľa článku III. bodu 4 Zmluvy.
4. Zjavné vady Predmetu plnenia je Kupujúci povinný reklamovať pri preberaní. Kupujúci je 

oprávnený odmietnuť prevzatie zjavne poškodeného Predmetu plnenia, pričom dôvody 
odmietnutia musia byť uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí v súlade s článkom III. bod 4 
Zmluvy.

5. Postup pri reklamácii Predmetu plnenia sa ďalej riadi záručnými podmienkami a príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

6. Kupujúci je oprávnený reklamovať chyby dodaného tovaru písomne alebo e- mailom na adresu 
kontaktnej osoby za Predávajúceho uvedenej v článku III. bod 8 Zmluvy. Náklady na dopravu 
súvisiacu s reklamovaným tovarom znáša Predávajúci v plnom rozsahu. V prípade zjavných vád 
na tovare (druhu, množstve, viditeľného poškodenia a pod.) je povinný Kupujúci reklamovať tovar 
hneď pri jeho preberaní podľa bodu 4. tohto článku Zmluvy

7. Kupujúci môže požadovať výmenu Predmetu plnenia, resp. jednotlivých tovarov tvoriacich 
Predmet plnenia za nový tovar bez vád.

8. Ak sa v priebehu záručnej doby vyskytne na Predmete plnenia odstrániteľná vada nezavinená 
Kupujúcim, ktorú je možné opravou alebo výmenou poškodenej vadnej časti odstrániť, má 
Kupujúci právo, aby bola takáto vada bezplatne a riadne odstránená a to najneskôr do 5 
pracovných dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o existencii takejto vady na emailovú 
adresu kontaktnej osoby uvedenej v článku III. bode 8 Zmluvy, pokiaľ si Zmluvné strany písomne 
nedohodnú inú lehotu na odstránenie takejto vady.
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Článok VI.
Sankcie

1. Ak Predávajúci nedodrží lehotu plnenia uvedenú v článku 3. tejto zmluvy, Kupujúci je oprávnený 
nárokovať si zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Predmetu plnenia za každý aj začatý deň 
omeškania.

2. Ak Kupujúci neuhradí faktúru v stanovenom termíne splatnosti, Predávajúci je oprávnený
nárokovať si úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej sumy za každý aj začatý deň
omeškania.

3. V prípade, ak je Predávajúci v omeškaní s plnením povinnosti podľa článku V. bod 8 Zmluvy, je
Kupujúci oprávnený nárokovať si zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každý aj začatý deň
omeškania.

4. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Kupujúceho požadovať od Predávajúceho 
náhradu škody.

Článok VII.
Doba platnosti zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do dňa dodania Predmetu plnenia Kupujúcemu 
v súlade s článkom III. Zmluvy.

2. Táto zmluva môže byť ukončená aj inak ako podľa bodu 1. tohto článku jedným z nasledovných 
spôsobov:
a) odstúpením od zmluvy
b) písomnou dohodou zmluvných strán

3. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia 
Zmluvy alebo v prípade, ak sa stalo pre druhú zmluvnú stranu splnenie podstatných zmluvných 
povinností úplne nemožným.

4. Za podstatné porušenie sa na účely Zmluvy považuje:
a) Omeškanie Predávajúceho s dodaním Predmetu plnenia o viac ako 20 dní po lehote plnenia, 

okrem prípadu, ktoré by omeškanie ospravedlňoval (pôsobenie vyššej moci podľa § 374 
ObZ)

b) Predávajúci dodá Predmet plnenia Kupujúcemu takým spôsobom, ktorý je v rozpore so 
Zmluvou

c) V prípade že predávajúci predloží kupujúcemu vzorky ktoré nezodpovedajú popisu
a technickej špecifikácií v predmete zákazky kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť.

d) Kupujúci je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 60 kalendárnych dni.
5. V prípade, ak zmluvná strana odstupuje od Zmluvy, musí túto skutočnosť oznámiť druhej

zmluvnej strane písomne s uvedením okolnosti, resp. dôvodu odstúpenia s presnou citáciou 
ustanovenia Zmluvy, resp. právneho predpisu, ktorý ju k odstúpeniu od Zmluvy oprávňuje. Bez 
týchto náležitostí je odstúpenie od Zmluvy neplatné, ibaže právo od Zmluvy odstúpiť vyplýva 
priamo zo zákona.

6. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o jeho doručení druhej
zmluvnej strane, ak z oznámenia o odstúpení nevyplýva iný dátum účinnosti odstúpenia. Za
riadne doručenie oznámenia o odstúpení sa považuje jeho doručenie prostredníctvom pošty 
alebo kuriérom druhej zmluvnej strane. V prípade pochybností sa má za to, že odstúpenie je 
doručené tretím dňom odo dňa jeho odoslania.

7. Odstúpením od zmluvy nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na zaplatenie zmluvných pokút 
a na náhradu vzniknutej škody.

8. Zmluvné strany nie sú zodpovedné za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností 
následkom pôsobenia vyššej moci podľa § 374 ObZ.

9. V prípade pôsobenia vyššej moci podľa bodu 8 tohto článku Zmluvy sa lehoty dohodnuté 
v Zmluve predlžujú o dobu jej pôsobenia.

10. Zmluvná strana ovplyvnená vyššou mocou (ďalej len „Dotknutá zmluvná strana“) je povinná 
druhú zmluvnú stranu písomne upovedomiť o začatí a ukončení pôsobenia vyššej moci a to bez 
zbytočného odkladu, najneskôr do 15 dní od začatia jej pôsobenia. Ak by tak Dotknutá zmluvná 
strana neurobila, nemôže sa tak účinne dovolávať pôsobenia vyššej moci.



Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy a to:

Príloha č. 1 - Cenová ponuka
Príloha č.2 - Technická špecifikácia
Príloha č. 4 -  Certifikát STN EN 1729-1 : 2007 (alebo iný ekvivalentný doklad z iných štátov EÚ) 
Príloha č. 5 -  Certifikát zhody - STN EN 1729-1 : 2007 (alebo iný ekvivalentný doklad z iných 
štátov EÚ)

2. Vzájomné vzťahy zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami ObZ, 
zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z.z., 
ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, 
zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť prvým dňom 
nasledujúcom po dni uverejnenia zákonom predpokladaným spôsobom, t.j. zverejnením na 
webovom sídle Objednávateľa.

4. Zmluvné strany berú na vedomie, že zverejnenie Zmluvy v súlade a rozsahu podľa zákona 
o slobodnom prístupe k informáciám, nie je porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ustanoveniam Zmluvy zhodne porozumeli, čo do obsahu i rozsahu, 
tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, neuzavreli ju v tiesni za nápadne nevýhodných 
podmienok alebo v rozpore s dobrými mravmi, súhlasia s ustanoveniami Zmluvy a zaväzujú sa 
ich dobrovoľne plniť, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

6. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, tri pre Kupujúceho a jeden pre Predávajúceho. 
Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu a jej prílohy je možné meniť len so súhlasom oboch 
zmluvných strán formou dodatkov Zmluve a v súlade s ustanoveniami ZVO.

V Prievidzi, dňa

Za Predávajúceho:

I ,


