
KúPNA zMLUVA č. 5//2021-Ag

uzavretá V súlac]e s § 409 a nasl, Zákolra č. 513/199l- Zb, obchodný Zákonník V zneni' neskorši'ch
predpisov medzi zmlUVnými stranalT]l:

obchodné meno: obec záhorce
sídlo| Krtíšskd 179198 Záhorce,ggl 06 Želovce
Vjeho mene konajúci: PaedDr, Branislav Kázmer
oprávnený rokovať vo veciach:
a) zmluVnýcl,]
Bankové spojenie: Prilna Bal]ka
IBAN: SK26 56000000 006050000006
lóo: 00319694
DlČ: 202!243323
|č DPH:
lnternetová adresa: https://Www.zahorce,skl

(d'alej len,kupujúci")

a

obchodné meno: Grossa NoVa s.r,o
zapi'saný V: okr.súd. Njtra,V.č.1259lN
sídlo: Piaristická 2,94901 Nitra
zastúpená: lng.Kuchynka Jozef,konatel'
lČo: 36024210
lč DPH: SK2o2oo674o1
Bankové spojenie: Un]credit bank Nitrá
IBAN: sK3611110000oo66t7 622026
E-mail: office@grossanova.sk
Tel: 0903703275
Fax:
lnternetová aclresa: Www.grossanova.Sk

(ďalej len,predáVajúci")

(kupUjúci a predáVa.iúci d'alej spolu ako ,,žmluVné strany" a jednotlivo ako ,,ZmluVná strana")

PREAMBULA

KUpujúci a predáVajúci uzatvárajú túto žmlUVU ako výsledok Verejného obstaráVania zákazky s názvonl
predmetu ,,Nákup technológie pre žhodnocovanie biologicky rožložitel'nýcl] odpadoV V obci záhorce'.

l. PREDMET ZMLUVY

1, Predmetom zmluvyje dodáVka tovalu pod l'a nasledovnej špecifikácie a kúpnej ceny;
- drvič drevnej hmoty: 1 ks,caíavaggi drvič Blo 6o0,cena: 30,88o.-E[JR bez DPH
- rotačný triedič: 1k, EVeroprojekt, WS 11_o0 D, cena 39,o00.-EUR lrez DPH

2. Predmet Zmluvy bude spolLlfinancoval]ý z prostriedkov poskytnutých Kupujúcemu z EnVironmentálneho
fondU.

3. Súčasťou dodania požadovanél,]o tovarU .]e aj doprava na miesto dodania a odovzdanie dok|adov
potrebných na užíVanie píedmetu zmlUVy a \r'ýkon Vlastníckeho práVa kupujúceho. Záýázok
predáVajúceho dodáť tovar sa považuje za splnený až riadnym splnenim záVázkov podl'a tol]to ods.
zmluVy.

ll. MlEsTo A ČA§ DODAN|A

1. l\4iestom dodania predn,]etu zm|Uvyje: obec záhorce
2, PreciáVajúci sa zavázuje dodať predmet zmluvy V rozsahU záVázku podl'a čl. l.tejtozmluvy najneskóí do

L5.1,L.2o21.
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lll. PoDM|ENKY DoDANIA

PredáVajúci sa zavázuje tovar zabáliť a vybaviť na prepravu, píičon,] l]áklady s tým spojené sú už

zahrnuté V kúpnej cene, ToVar musi b},t dodaný, príp. Zabalený takým spósobom, ktoni dostatočne
Zabezpečíjeho ochlanu a uchovanie.
Píi odovzdaní a prevzatí tovarU podpíšu predáVajúci a kUpujúci alebo ich poverení Zástupcovia V mieste
dodania prebeťací protoko|/dodaci' list, ktoný obsahuje najmá, l,]]e Však výlučne: dátum odovzdania
a prevžatia tovarU, ZáZnam z prvej vonkajšej obhliadky tovan], súpis zjavných Vád Zistiterných na tovare
zistitelhých pri Vonkajšej obhliadke,
Spolu s tovarom je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu Všetky doklady, ktoré sa k ne] Vzťahujú a

ktoré sú potrebné na užíVanie a na Výkorr Vlastni'ckeho próVa,

subdo(]ávatelia nie sú účastníkmi tohto záVáZkového Vzťahu a Z 1ejto zmlUVy im neVZnikajú Žiadne práva

a póVinnosti, Za ich činnosť V plnom rozsahU zodpovedá predáVajúci, ako keby predlnet Zmluvy plnil

sám,
V případe neuvedenia subdodávatelbv V zmluve musí Celý predmet zmluvy podl'a článku l. tejto zmluvy
dodať píedáVajúci. PredáVa]úc] uvedie Všetkých Známych subdodáVatelbch, údaje o osobe opráVnenej

konať za subdodávatel'a V rozsal,]u meno a priezviSko, adresa pobttu, dátum narodenia,
PredáVajúcije povinný oznámiť akúko|Vek zmenu údajov o subdodávatelbvi kupUjúcemu.
Zmena subdodáVatel'a je možná len na základe .jeho písomného odsúhlasenia kUpujúcim formou
c]odatku k tejto zmluve.

lV. KÚPNA oENA A PLAToBNÉ PoDM|ENKY

Kúpna cena za predmet Zfilluvy je stanovená dohodou zmluvnýcl] strán pod l'a Zákona č. ta/ L996 z- z.
o cel ]ách v Znel,]í í]eskorších pred pisov a vyh lášky M F sR č. 87 / 1996 z. z., ktorou sa wkonáVa Zákon č.

L8/1996 z, z. o cellách v znení neskorších predpisov Vo Výške:
, cena celkom bez DPH:69 880,-EUR
, DPH 20 ol:: 13 976,-EUR
- cena celkom s DPH: 83 856,-EUR
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2, V kť;pnej cene 5ú zahrnuté Všetky náklady predáVa]úceho spojené s dodaním tovaru a píevodom
VIastnrcl(eho přáVa, Víátane nákladov na balenie, dopravu do miesta dodania, poistenie a pod.

DohodnUtú kúpnu cenu nemožno meniť.
Kúpnu cenu za tovar Sa kupUjúci zavázuje zaplatiť predáVajúcemU na základe faktúry riadne Vystavenej
predáVajúcinr a doručenej kUpUjúcemU. PredáVajúci je opráVnený vystaviť faktúru po splnení Závázku V

íozsahu podlb čl. l. tejto Zmluw, Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dni odo dňa jej doručenia
kupu,iúcemu, a to prednostne bezhotovo§tným prevodon,] na účet predáVa]úceho uvedený na faktúre,
prípadne iným spósobom v súlade s platným právom,
PrecláVajúci Je povinný najneskóí ku dňu Vystavenja faktúry odovzdať kupujúcemu záručný list a iné
releVantnó doklady.
Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dok adu podla § 7]" ods. 2 zákona ó. 222/2oo4 z, z. o
dani z pridánej hodnoty v znen i' l,]eskorších predpisov. V pripade, že Výška kúpne,i ceny na faktúre bude
nespráVna, alebo ak doručená faktúra nebude obsahovať Všetky náležitosti daňového dokladu, alebo k
nej nebucie priložená príloha pod|'a ods. 6 Vyššie, kuptúúci je opráVllellý Vrátiť íaktútu preciávajúcetnu

na jej o|)řavu alebo doplnenie. V tomto pri'pade začina plynúť nová lehota splatnosti faktúry po je.]

opátovnom doručení kupujúcemu.

V. zoDPoVEDNosŤ zA VADY, áRUKA

Predávajúci je povinný dodať kupujúcen]u predmet žmIuvy V n]nožstve a akosti podlb podmienok tejto
zmluVy a plne spóSobilý na užíVanie na určený účeI VyplýVajúci z povahy tovaru. PredáVajúci sa zaVázuje,
že tovar ku dňu dodania bude V jeho Výlučnom Vlastníctve a nebude zaťažený žiadnylni právami tíeti'ch
osób a že záloveň bude spÍňať všetky Všeobecne záVážnýtni práVnymi predpismi a technickými normami
stanovellé požiadaVky na akost, kvalitu, funkčnosť a prevádZky§chopnoSť, ako aj Všetky l]ezpečnostné,
požiarne, hygienické a Zdravotné normy. V prípade, že sa tak nestane, má tovar Vady.
Predávajúci zodpovedá za práVne ifaktické Vady, ktoré má tovar V okamihu prechodU nebezpečenstva
škody na kupujLjcel]o, a to aj Vtedy, ak sa Vada stane zjavnou až po tomto čase. PredáVajúci zodpovedá
aj za Vadu, ktorá vznikne až po prechode nebezpečenstva škody na tovare na kupujúCeho, ak Je Vada
Spósobená porušením povinností predáVajúceho.

2.



3, predávajúci týmto posk}tuje na tovar záruku v dížke podlh typu tovaru, najmenej však po dobu 24
mesiacov, záručná doba na konkrétny tovar bude uvedená v záručnoln liste, ktoný bude súěasťou

ociovzdáVajúcej dokumentácie. záručná doba zači'na plynúť dňom dodania predmetného iovaru
predáva.]úóinr Clo miesta dodal]ia. ZárUkou preberá precláVajúci Zodpovednost najmá za to, Že tovar bu(ie

po dojednanú dobu spósobilý na užíVanie na dojednaný účel a bude bez Vád.

zánlčná doba neplynie po dobu, po ktorú nemohol kupujúci tovar uži-vať pre vady, za ktoré zodpovedá
predáVajúci.
záruka sa nevzťal,]u,,e na VaCiy spóSobené l]eodbornoU manipuláciou s tovarom,

Vl. OZNÁMEN|E VÁD A NÁROKY Z VÁD POČAS áRUČNH OOSY

vady tovaru je kuptljúci povinný písomne reklamovat u preclávajúceho bez zbytočného odkladu po ich

zistóní, najnáskór však do konca záručnej doby. pre dodržanie podmienky písomnej reklamácie postačí

Uplatn]ť reklamác u íaxon1, resp, emailom,
Ak si kUpU,júci up|atní nálok ná odstlánenie Vady tovarU prcdávajúci je povinný zabezpeČi{ odstránenie

vady v zmýsle jeho plného Sfunkčnenia na Vlastné náklady, s odbořnou staíostlivosťou, najneskór do

siedll]ich pťacovných dl)í od nah|ásenia Vady.
V prípade omeškátria predávajúceho s odstránením vady oproti lehote uvedenej v ods. 2 tohto článku

zmluvy, je píedávajúci povinný zabezpečiť kupujúcen]u náhradný tovar použitelhý na rovnaký účel, ako

vodnýtóvar, v opačnonr pri,pac]e má kupujúci právo na uplatnenie zmluvnej pokuty voči predávajúcemu

vo vltxe 1ooo,_ EUR za každý deň olneškania píedáVajúceho S odstránením vady alebo poskytnutie

náhradr]ého tovaru. Týln lrie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody V plnej výške.

Ak predávajúci neodstláni vadu a ebo neposk},tne náhradný tovar ani v dodatočnej primeranej lehote,

trtoiú rnu kupulúci urči|, alebo ak vyhlási, že Vadu neodstráni, alebo akje vada neodstránitel,ná, kupujúci

ie opráVnený od zmIuvy odstúplt,
preáávajúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikne kupujúcel],]u V dósledku toho, že tovar mal V8dy.

Predáva]úci zároveň ZodpóVedá za škodu spóSobenú kupujúcemu nepraVdiVosťou a/alebo neúplnosťou

ktoréhokolvek ž Vyhlásení predáVajúceho V tejto časti zmluvy.

Vll. oDsTÚPENlE 0D ZI/LUVY

KUpUjúci je oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy V prípade, že prcdáVajúci pod§tatne poruší

zmluvné óovinnosti. za podstatné porušenie znnluv|1ých povinností sa považuje, ako je uvedené v tejto

Zm]UVe, najmá, nic Všal( Výiučne, nedodanie tovaru V zlnysle dohodnutých podmienok riadne a Včas a V

kvalite podla dohodnutých po(lnrienok a jej neodovzda!]ie kUpujúcen,]u v zmluvne dohodnutej lehote,

ako aj neodstránenie Vád predmetu kúpy Za podlnienok uvedených V tejto zmlUve.
PcJkial' pre(lmet Zmluvy nebu(je spÍňať podmienky a paían]etre požadované kupujúcim V procése

obstarávania, kupujúcije oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť a má nárok na náhradu škody, ktorá n]Ll v

dósledku toho vznikla; škodou sa v tomto prípade rozumie aj rozdiel medzi kúpnou cenou pod l,a čl, lv.

tejto zmluw a kúpnou cenou, za kton] kupujlici obstaral tovaí u iného dodávatel'a z dÓvodu nesplnenia
podmienol{ predáVajúcim týkajúcich sá r)árametrov predmetu ZmluVy.'predávajúci 

je oprávnený odstúpiť od te]to zmluw, v prípade, že kupujúci nezaplati-dohodnutú kúpnu

."nu u i,.yil" zmluvne dohodnutých platobných podmienok ani do 90 dní od uplyr]utia do.]ednanej

lehoty splatnosti.
oostúpenie od znlluvy je ťlč]nné okarnihom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy oprávneným

účastriíkom zrnluvy oitlhému účastníkovi Zmluvy, PráVne účinky odstúpenia sa spravujú prrslUšnými

ustanoveniami obchodného zákonníka.

Vlll. ávrRečruÉusrnnovErutn

právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia slovenským právom, najmá pri,slušnými

ustanoveniaml obchodného zákonníka, ako aj d'alšími relevantnými právlrymi predpismi slovenskej

republiky.
ZmIuvrré strany sa zaVáZu] ú, že Všetky spory, ktolé Vzniknú z tejto zn,]lUVy alebo V sÚViSlosti s ňou, Vrátane

sporov o Výklad tejto zmlúvy, buclú riešené Zmieroín. Ak ne(jojde k VyrieŠeniu sporov zmierom, zmluvné

strany preclložia spor na rožl,]odnutie súdu V Slovenskej republike príslušnému podl,a procesných

predóisov sR. zmlu vné strany sa dohodti, že táto zmlLlva a všetky vzťahy (hmotnoprávne aj proccsné) z
nej wplýva\úce sa budú spravovat píávnym poriadkom slovenskej republlky.

Táio zrn-luvá móže byť do§lnená a zmenená len na základe písomnél,]o dodatku podpisaného zmluvnými

stranami.

4.

5.

4.

4.



4.

5.

Žiadna zo zmluvných strán nie je opráVnená postúpiť svoje práVa a povinnosti podl'a tejto Zmiuvy na ilIú

osobu bez predchádza,júceho písomného súhlasU drulrej ZmlUVnej strany.
Jednotlivé Ustanovenia káždého článku a odseku tejto Zmluvy Sú Vymáhatel'nó nezáVisle od seba a

neplatlrosť ktoréhokolvek z nich nebUde mať žiaden Vplyv na platnosť ostatných tlstanovenÍ, s Výnimkou
plipadov, kedy je z dóVodu dóležitosti povahy alebo ine] oko|nosti týkajúcéJ sa takéhoto neplatného
ustanovenia zíejmé, že dané ustanovenie nemóže b}t' oddelené od ostatných príslušných ustanoveni
V pripade, že niektoré z uvedených ustanovení bude nep atné, pričom jeho nep|atnosť bude spósobená
niektorou jeho časťoU, bude dané ustanovenie platiť tak, ako keby bola píedmetná časť Wpustcná. Ak
však takyto postup nie je možný, zmluvné strany sa zaváZujú uskutočniť Všetky kroky potrebné Za tým
účelom, aby sa dohodli na Ustanovení s podobným účinkom, ktorým sa neplatné ustanovenie v súlade
s ap|ikovatelhým právnym poriadkom nahradí.
PredáVa.júci,ie povinný Strpieť \^ikon kontroIy/auditU súVisiaceho s dodáVaným tovarorT], uskutočnenými
staVebl)ými prácami a poskytnutými službam] kedykolvek počas platnosti a účinnosti ZmIuvy
o posl!ýtnutí NFP, a to opíáVnenými osobami a poskytnúť im Všetku potrebnú súčinnosť,
oprávnené osoby na Výkon kontroly/auditu sú najmá:

a) Posl(rovatel'a ním poverené osoby;

b) Útvar Vnútorného auditu Riacliaceho orgánu alebo Sprostredkovatel§kého orgánu a nimi

poverené osoby;

c) Najvyšší kontrolný úrad sR, certifikačný orgán a nimi poverené osoby;

d) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad Vládnel,]o auditu)a osoby pove[ené na

výkon kontroly/auditu;
e) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora áuditorov;

f) orgán Zabezpeču]tici ocnranU finančných záujrrov EÚ:

g) osoby prizvané orgánmi uvedenými V písmenách a) až f) V súlade S príslušnýmj práVnym]

predpism SR a právnylni aktmi EÚ.

Neoddelitel'nou súčasťou tejto žn]lUvy sú nasledujúce pr]'lohy:

Príloha č. 1- Rózpočét
Príloha č. 2 - NáVrh kritérií ( predložená ponuka )

zmluva je vyhotovené V dvoch rovnopisoch, pričon,] kupujúci obdrži'jedno Vyhotovenie Zmluvy a
predávajúci olrdrži jedno Vyhotovenie lmlUVy.
Zn1lUVné strany Vyh asujú, že si túto Zíl,]luvu prečítali,,jej obsahu porozumeli a Súhlasia s ním a že žmluvu
uzatvóra.iú slobodno, Vážne a bez nátlaku, na zl]ak čoho pripá]ajú svoje podpisy.
Táto Zmluva ]e platná jej podpisom oboma zmluvnýn,]i stranal,],]i a nadobúda účinnost po splnení
odkladacej podmienky, ktorá spočíVa v tom, že bude meclzi kupujúcim a Environmentálnyln for]dom
uzavretá Zmluva o posk}.tnUtí nenáVratného finančného prrspevku na predn]et tejto zmluVy.

11. Zmluvné strany vyhlasl|ú, že predmetnú zmluvu podpisa|i na základe slobodne] Vóle, Vedome a bez
nállal(U akejl(olvek osoby a svojim podpisom Vyjadrujú súhlas s jej plnýn] Znením.

V Nitre,dňa: L7.oa.2o2l

PredáVajúci:

VNitre,clňa: !7.oa.2o2!
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Pťilohr č,l llorloču

Roz;ročet

]cn!l cellion) V l]tJI{ t]cz Dl)I] ó9 8l]0,00

l)PlI
l] 97í].00

h|a.ťlkon v E{]Rs l)|)ll ll3 856,00

eRoS§A ltloVr\ s.r.o.
Pl.,rislickii 2 !}49 01 Nitrn /

lc DPl]: Sk20200674o1 1 ',. t t |'
www.qrossanova,sk .' ' \


