
KÚPNA ZMLUV A
uzavretá v zmysle ust. § 409 a nasl. zákona Č. 51311991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov,

a zákona Č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len "zmluva")

Kupujúci:
Sídlo:
IČO:
mč:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
V zastúpeni:
Kontaktná osoba:

(ďalej len "Kupujúci")

a

Predávajúci:

Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČDPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
V zastúpeni:
Kontaktná osoba:

••
Článok I.

Zmluvné strany

Obec Nitrianske Hrnčiarovce
Jelenecká 74,951 01 Nitrianske Hmčiarovce
00611182
2020639104
PRIMA banka, a. s.
SK53 56000000000803587001
PhDr. Katarína Nagyová, starostka obce
Katarína Czaková

RM Gastro - JAZ s. r. o.

Rybárska 1,91501 Nové Mesto nad Váhom
34153004
2020181471
SK2020181471
Slovenská sporiteľňa, a. s.
SK4009000000000041697l58
Ing. Antonín Tomeček, konateľ
Peter Majerčík
Tel.: 037/6422851
Fax:
e-mail: obchodnr@jaz.sk

(ďalej len "Predávajúci")
(ďalej spoločne aj "Zmluvné strany")

Článok II.
Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok zadávania zákazky podľa § 117 zákona
Č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávani a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni
neskorších predpisov, s názvom predmetu zákazky "Zariadenie školskej jedálne pri MŠ
Nitrianske Hrnčiarovce".

Článok III.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu za podmienok
dojednaných v tejto Zmluve nasledovný tovar: Zariadenie školskej jedálne pri MŠ
Nitrianske Hrnčiarovce (ďalej aj "predmet kúpy" alebo "tovar").

- 1 -

----- ------- ...•



2. Súčasťou predmetu zmluvy sú aj všetky súvisiace služby ako colné služby, doprava na miesto
určenia, montáž, inštalácia, zaškolenie v nevyhnutnom rozsahu, dodávateľská dokumentácia,
certifikáty dodávaných tovarov, záručný servis a všetky náklady súvisiace s dodaním
predmetu zákazky.

--3. Predmet kúpy ajeho predpokladaný rozsah je bližšie špecifikovaný v Prílohe Č. 1 tejto
zmluvy, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou.

4. Tovar bude spÍňať kvalitatívne a kvantitatívne požiadavky definované Predávajúcim, platnými
normami STN a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Predávajúci sa zaväzuje dodržať
po celú dobu trvania zmluvy technickú podporu a funkčnosť predmetu kúpy.

5. Kupujúci sa zaväzuje dodaný a zmontovaný tovar protokolárne prevziať a zaplatiť za riadne
dodaný predmet kúpy dohodnutú kúpnu cenu v súlade s ust. článku IV. tejto zmluvy.

6. Predávajúci odplatne prevádza vlastnícke právo k predmetu kúpy na Kupujúceho a Kupujúci
predmet kúpy kupuje a prijíma do svojho výlučného vlastníctva.

Článok IV.
Kúpna cena a platobné podmienky

1. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že kúpna cena je dojednaná v súlade so zákonom 18/1996
Z.z. o cenách v znení neskorších zmien a dodatkov.

2. Dohodnutá kúpna cena za prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy je 19 638,85 EUR
bez DPH slovom devätnásťtisíc šesťsto tridsaťosem EUR a 85 centov bez DPH,
23566,62 EUR vrátane DPH slovom dvadsaťtritisíc päťsto šesťdesiatšesť EUR a 62
centov vrátane DPH (ďalej len "kúpna cena"). Cena je stanovená ako pevná a
konečná. Daň z pridanej hodnoty bude fakturovaná-účtovaná v zákonnej výške.

3. Kalkulácia kúpnej ceny je uvedená v ponuke Predávajúceho zo dňa 29.7.2019, ktorá
je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako jej Príloha Č. 1.

7. Dohodnutá kúpna cena zahŕňa aj náklady Predávajúceho súvisiace s dodaním predmetu
kúpy. Súčasťou kúpnej ceny sú aj dopravné náklady a ostatné náklady podľa čl. ID ods. 2 tejto
zmluvy .

4. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci preddavky ani zálohové platby neposkytuje.

5. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru až po tom, čo
s ním bude spísaný preberací protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy. Úhrada faktúry
bude prebiehať prevodným príkazom na účet Predávajúceho po dodaní predmetu kúpy.
Súčasťou faktúry musí byť originálne vyhotovenie preberacieho protokolu o odovzdaní
a prevzatí predmetu kúpy, potvrdené Kupujúcim.

6. Predávajúci vyhotovuje a predkladá Kupujúcemu faktúru, ktorá musí obsahovať všetky
náležitosti daňového dokladu v súlade s ust. zákona Č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov.

7. V prípade, ak nebude faktúra obsahovať vyššie uvedené náležitosti, alebo ich bude uvádzať
chybne, alebo bude fakturované dodanie iného/vadného tovaru alebo v inom - nedodarrom
rrmožstve, alebo bude rozpor medzi doj ednanou a fakturovanou cenou, alebo s ňou nebudú
Kupujúcemu doručené povinné prílohy, Kupujúci je oprávnený vrátiť faktúru Predávajúcemu
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na prepracovanie. Spolu s vrátením faktúry Kupujúci oznámi Predávajúcemu aj dôvod jej
vrátenia.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť faktúr je 14 dní odo dňa ich doručenia. Ak faktúra
nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu alebo nebude vyhotoxená podľa
zmluvy, lehota splatnosti faktúry nebude plynúť do času jej opravy alebo doručenia dobropisu.
Predávajúci je povinný faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť alebo vystaviť novú. a
opravenej alebo novej faktúre V)[ZIlačÍnový dátum splatnosti faktúry.

Článok V.
Čas a miesto plnenia predmetu zmluvy

1. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať predmet kúpy kupujúcemu v sídle MŠ a ŠJ Nitrianske
Hrnčiarovce, Jelenecká nA :

technologické zariadenia do 23.8.2019

nerezové príslušenstvo do 30.8.2019

2. Kupujúci sa stane výlučným vlastníkom predmetu kúpy okamihom jeho prevzatia od
Predávajúceho.

3. Podmienkou odovzdania a prevzatia tovaru je úspešné vykonanie komplexných skúšok
v prípade, že tieto je potrebné vykonať. Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny
Predávajúceho, budú tieto v plnom rozsahu opakované do troch dní, na jeho náklady.

4. Súčasťou dodávky tovaru sú certifikáty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých
zariadení, meracie protokoly, záručné listy tovarov, ako aj ďalšia dodávateľská dokumentácia.
Bez týchto náležitostí nie je Kupujúci povinný dodaný tovar prevziať.

5. O odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy spíšu Zmluvné strany preberací protokol, ktorý bude
predovšetkým obsahovať identifikáciu Zmluvných strán, odkaz na túto Zmluvu a identifikáciu
predmetu kúpy.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci nie je v omeškaní s termínom dodania tovaru po
dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou dodávky, plniť následkom
okolností, ktoré vznikli na strane Kupujúceho. V tomto prípade má Predávajúci právo na
primerané predlženie termínu dodania tovaru a úhradu preukázateľných a dokladovaných
nákladov, ktoré mu z toho vznikli.

Článok VI.
Trvanie zmluvného vzťahu

l. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami.

2. Táto Zmluva je s odkazom na ustanovenie § 5a zákona Č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám povinne zverejňovanou Zmluvou a podľa § 47a zákona Č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

3. Túto Zmluvu nie je možné vypovedať. Zmluva zaniká na základe písomnej dohody
Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy niektorou zo Zmluvných strán. výlučne z
dôvodov uvedených v tejto Zmluve. -,

4. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy výlučne v prípade, ak sa Kupujúci dostane do
omeškania so zaplatením kúpnej ceny dlhšie ako 30 dní.

5. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v nasledovných prípadoch:

- 3 -



- ak sa Predávajúci dostane do omeškania s odovzdaním predmetu kúpy dlhšie ako 5 dní,

- z dôvodu iného podstatného porušenia Zmluvy Predávajúcim,

z dôvodu nepodstatného porušenia Zmluvy Predávajúcim, pokiaľ Predávajúci poruserue
povinnosti alebo omeškanie s jej splnením napriek písomnej výzve Kupujúceho neodstránil
ani v primeranej lehote poskytnutej mu na to Kupujúcim, pričom za primeranú lehotu sa
považuje lehota 14 dní.

~
6. Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva zrušuje od počiatku a Zmluvné strany sú povinné vrátiť si

vzájomne poskytnuté plnenia. Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu kúpnu cenu v lehote
10 pracovných dní odo dňa účinnosti odstúpenia od Zmluvy a Kupujúci je povinný odovzdať
Predávajúcemu predmet kúpy do jeho faktického užívania v lehote 10 pracovných dní odo
dňa, kedy mu bude v celom rozsahu vrátená kúpna cena a zaplatená suma zodpovedajúca
vykonanému zhodnoteniu predmetu kúpy, ak má na j ej zaplatenie právo podľa tejto Zmluvy.

Článok VII.
Záručná doba a zodpovednost' za vady

1. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar je dodaný v súlade s touto zmluvou a počas záručnej
doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, resp. bude mať vlastnosti obvyklé pre daný
druh tovaru.

Dížka záručnej doby na dodaný tovar je 24 mesiacov odo dňa protokolámeho prevzatia
predmetu zmluvy Kupujúcim, resp. spísania preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí
predmetu kúpy. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Kupujúceho na
odstránenie vád dodaného tovaru.

2.

3. V prípade zistenia vád tovaru v záručnej dobe, má Kupujúci právo požadovať a Predávajúci
povinnosť odstrániť vady bezplatne a na vlastné náklady a d'alej má povinnosť odstrániť všetky
škody, ktoré vady spôsobili. Ak po dohode odstráni vadami spôsobené škody Kupujúci sám
alebo prostredníctvom tretej osoby, je oprávnený Predávajúcemu vyúčtovať všetky náklady,
ktoré mu v súvislosti s odstránením vád alebo škôd vznikli. Akákoľvek vada môže byť
vyhlásená za odstránenú iba v prípade, že bude Kupujúcemu odstránená aj všetka škoda, ktorá
ňou bola spôsobená.

Predávajúci sa zaväzuje, že začne s odstraňovaním prípadných vád zistených v záručnej dobe do
48 hodín od uplatnenia reklamácie Kupujúcim a že ich odstráni v čo najkratšom čase, najneskôr
však do 5 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V prípade požiadavky Predávajúceho je možné si
písomne dohodnúť aj dlhší termín odstraňovania vád, je to však podmienené objektívnymi
príčinami spočívajúcimi v nemožnosti odstránenia príslušnej vady predmetu kúpy. Ak vyjde
najavo, že vada predmetu plnenia je neodstrániteľná, Predávajúci sa zaväzuje dodať do 14 dní
od tejto skutočnosti náhradný predmet kúpy a nahradiť vzniknutú škodu, ak sa Zmluvné strany
písomne nedohodnú inak.

4.

5. Kupujúci sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady predmetu kúpy uplatní u Predávajúceho bez
zbytočného odkladu po jej zistení, najneskôr však do uplynutia záručnej doby, písomnou
formou (listom alebo e-mailom). Písomná reklamácia musí obsahovať minimálne nasledovné
údaje:

- číslo tejto zmluvy;

- číslo reklamovanej položky podľa Prílohy č. 1 k tejto zmluve a názov reklamovanej položky;
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- podrobný popis vady;

- spôsob akým sa vada prejavuje;

- dátum dodania;

- miesto dodania,

- meno a kontaktné údaje oprávneného zástupcu Kupujúceho, ktorý oznamuje vady.

Článok VIn.
Sankcie a zodpovednosť za škodu

l. Ak Predávajúci poruší svoju povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy alebo zo zákona, je povinný
nahradiť Kupujúcemu škodu tým spôsobenú bez ohľadu na povahu okolností, v dôsledku
ktorých došlo k porušeniu povinností Predávajúceho.

2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predmet kúpy v čase jeho odovzdania Kupujúcemu. V
prípade sporu o to, či odovzdávaný tovar alebo jeho časť vykazuje vady, sa má za to, že tomu
tak je, a to až do doby, než sa preukáže opak; dôkazné bremeno nesie v takomto prípade
Predávajúci.

3. V prípade omeškania Predávajúceho s dodaním predmetu kúpy v lehote podľa čl. V ods. l
zmluvy je Kupujúci oprávnený uplatniť si voči Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,1 %
denne z kúpnej ceny za každý deň omeškania.

4. V prípade omeškania Kupujúceho s úhradou faktúry je Predávajúci oprávnený uplatniť voči
Kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,1 % z neuhradenej fakturovanej čiastky za každý, aj
začatý deň omeškania.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné pokuty dojednané Zmluvnými stranami v tejto zmluve
sa stávajú splatnými v okamihu, kedy nastane skutočnosť majúca za následok vznik práva na jej
zaplatenie oprávnenej Zmluvnej strane, pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak.

Článok IX.
Zmena zmluvy

1. Túto zmluvu je možné počas Jej trvania zmeniť iba vzostupne číslovanými písomnými
dodatkami, pokiaľ tieto nebudú v rozpore s § 18 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní
a nezmení sa charakter tejto zmluvy, a ktoré sa po podpísaní zmluvnými stranami a po
nadobudnutí ich účinnosti stávajú jej nedeliteľnou súčasťou.

2. Túto zmluvu je možné zmeniť vo forme písomného dodatku k tejto zmluve počas jej trvania
z dôvodov uvedených v tejto zmluve, ak:

a) vznikne dôvodná úprava ceny uvedenej v čl. IV tejto zmluvy smerom nadol taká, že časť
predmetu zmluvy sa počas jej plnenia prejavila ako časť predmetu zmluvy, ktorú nie je
potrebné kjej splneniu zrealizovať napr. vyradenie resp. prevod niektorej položky predmetu
zmluvy, ,

b) nastane neočakávaná potreba dojednať medzi zmluvnými stranami zmenu termínu dodania
z dôvodov vzniku skutočností definovaných ako vyššia moc,
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c) nastane situácia vedúca k nahradeniu pôvodného Predávajúceho novým Predávajúcim, za
podmienky, že tento Predávajúci splňa pôvodne určené podmienky účasti a je právnym
nástupcom pôvodného Predávajúceho v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a
splynutia alebo úpadku,

••d) nastane potreba vykonať formálne alebo administratívne zmeny zmluvy (napr. zmena
v osobe štatutárneho orgánu, zmena čísla bankového účtu a pod.),

3. Každá zmluvná strana je povinná písomne (faxom, e-mailom alebo doručovateľom listových
zásielok) nahlásiť a špecifikovať druhej zmluvnej strane všetky prípadné zmeny týkajúce sa
ustanovení tejto zmluvy, a to najneskôr v lehote piatich pracovných dní odo dňa, keď sa o
zmene dozvedel.

ČlánokX.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli a berú na vedomie, že ich záväzkové vzťahy založené alebo
súvisiace s touto Zmluvou sa spravujú ustanoveniami zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník.

2. Zmluvné strany za dohodli, že v prípade, ak by sa kedykoľvek v budúcnosti zistilo, že niektoré
z ustanovení tejto zmluvy je neplatné alebo nevykonateľné, platnosť a vykonateľnosť
ostatných ustanovení zmluvy tým nebude dotknutá. Zmluvné strany sa zaväzujú formou
dodatku k tejto zmluve nahradiť takto neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie Zmluvy
iným ustanovením, ktoré bude svojou povahou najbližšie povahe neplatnému alebo
nevykonateľnému ustanoveniu, a to s prihliadnutím na vôľu oboch Zmluvných strán
obsiahnutú v tejto zmluve.

3. Ak sa kedykoľvek Zmluvným stranám stane známa okolnosť, ktorá môže byť podnetom pre
neplnenie ktorejkoľvek podmienky vymedzenej v Zmluve, táto Zmluvná strana je povinná
poslať okamžite písomnú správu druhej Zmluvnej strane, špecifikujúcu podrobnosti týchto
okolností a Zmluvné strany sa zaväzujú pokračovať v spolupráci tak, aby zabezpečili riadne
plnenie Zmluvy.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti týkajúce sa zmeny alebo zániku
právneho vzťahu, založeného touto zmluvou alebo vyplývajúce z právneho vzťahu založeného
touto zmluvou sa budú považovať za doručené aj v prípade, ak sa doporučená zásielka
adresovaná na adresu miesta podnikania/sídla Predávajúceho vráti Kupujúcemu ako
neprevzatá (napríklad z dôvodu odopretia prevzatia písomnosti alebo neprevzatia písomnosti v
odbernej lehote, prípadne z dôvodu neznámeho adresáta); v uvedenom prípade sa písomnosť
považuje za doručenú dňom, keď bola poistníkovi vrátená, i keď sa adresát o tom nedozvedel.

5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné spory, ktoré by vnikli na základe tejto zmluvy sa
budú snažiť riešiť hľadaním možnosti dohody akceptovateľnej oboma zmluvnými stranami.
Prípadne, že takto nedôjde k urovnaniu sporu bude spor postúpený na riešenie príslušnému
súdu SR.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text zmluvy pozorne prečítali, ich obsahu porozumeli a že
tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú
vlastnoručnými podpismi alebo podpismi osôb oprávnených konať v ich mene, alebo v
zastúpení.
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7. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dve
vyhotovenia s platnosťou originálu.

8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sújej prílohy:

Príloha Č. 1 Kalkulácia ceny - ocenený zoznam položiek predmetu zňiluvy so
špecifikáciou predmetu zmluvy

za Kupujúceho: Za Predávajúceho:

16. OB. 2019
V ~.~.~.y. dňa !.l.~.:~..~Aq, _'itriansky h Hm čiarovcia h dňa .


