
rúpNl. z'lnr-uvt

čl. t
Zmluvné

1.1 .Kupujúci: obec záholce

Sídlo: Krtíšska 173198, 99l 06 Záhorce

V zastúpení štatutarneho záslupcu: paedDr. Branislav káznrcr starosta obce

email: starosta@zahorce.sk

Ičo: 00319694

Ič DPH (DIč): 2021243323

číslo úetu- IBAN: SK95020000000037 3 4009 45 4

Oprávnený rokovat' vo veciach:
- technických

Anna Fajčíková" riaditel'ka MS, 09l 8 439 209, ms@zahorce.sk

( ďale i kupujúci)

1 .2.Prcdávajúci:
- obchodtré t-tleno MIVASOFT, spol. s r.o,

šlatutárny zástupca: Ing. Miroslav Vančo
Sídlo: M.R, Šteťánika 67l14,927 01 Šaťa
právna forma: spol. s r. o.

Zapisaný v: Obchodnom registri okresného súdu Tmava, oddiel: Sro,
vložka č, l8335iT

ICCl: 36289906
IC DP]1: SK2022159667
Bankové spojenic: CSoB
Císlo účtu: 40033117 4ll7500
oprávnený rokovat' vo veciach:
- technických

Ing. Miroslav Vančo

Kontaktné údajc:
- telelón
- ťax
- email

090565 l047
03I17801912
miro@mivasoíi.sk

(ďalei predávaiúci )

Zmluvné strany uzatvárajú obchodný vzťalr na dodávku predmetu zmlur,y ,,Rekonštrukcia Materskej
školy Záhorce - Obstaranie nT ateriálno-technického vybavenia a exteriérových prvkov".

čt. n
Predmet zmluly

2. 1 Predávajúci sa zavázllje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednost' pre kupujúceho dodať tovar

uvedený v prílohe č. 1, kloráje neoddcliteťnou súčasťou tejto kúpnej zmluly. Predmet zákazky
s opisom tcchnických palarnetrov položiek, ktoré sú predmetom tejto zmlur,y sú uvedené v prílohe Č.

1 tejto zmluly.
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2.2 Súčast'ou predmetu zákazky sú aj všetky súvisiace služby ako doprava na miesto určenia,
Matcrská škola Záhorce, montáž nábYku ak bude v rozobratom stave, poprípade odbomý dozor,
dodávatef ská dokumentácia.
2.3 Kupujúci sa zavázuje dodaný a funkčný tovar protokoláme prevziaí' a zaplalit' dohodnutú cenu podfa
platobných podmienok dohodnutých v článku V. tejto zmluvy.
2.4 Predávajúci prehlasuje, že dodaný tovar splňa technické a hygienické normy platné v EI ]-

čl. ttt
Lehota realizácie

3.1 Predávajúci sa zaváztlje :

a) Dodať tovar v termíne: 27 .8.201,8
3,2 Zmllvné strany sa dohodli, že predávajúci nieje v omeškaní s termínom dodania tovarov, uvedeným

v bode 3.1 písm. a) po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou dodávky,
plnit' následkom okolností, ktoré vznikli na slrane kupujúceho. V tomto prípade rná predávajúci
právo na prediženie termínu dodania tovarov a úhradu preukázateíných a dokladovaných nákladov.
ktoré mu z toho vznikli.

čt,lv
Cena

4.1 Cena za tovar s príslušenstvom je stanovená dohodou.
4.2 Súčast'ou zmluvy je ponuková cena predávaj úcelro za časti podlia čl. II. v súlade s výsledkom
vyhodnotenia zákazky, ktorá tvorí neoddelitefnú prílohu tejto zmluvy - priloha č. 2.

4.3 Zmluvné strany dohodli celkovú cenu predmctu zmluvy nasledovne:

cenová položka cena v €
Cena celkom za tovar v € bez DPH 6 241,,oo €

DPH 20% t 248,20 €

cena celkom za tovar s DpH 7 489,20 €

(slovom: sedemtisícštyristoosemdesiatdevát' eur dvadsať centov)

4.4 V prípade zmeny výšky DPH v priebehu realizácie dodávky tovaru, bude jej výška upravená
v zmysle platnej legislatívy. Pri realizácii dodávky zahraničným predávajúcim bude fakturovaná cena

bez DPH, DPH uhradí kupujúci v mieste sídla.

čl. v
Platobné podmienky, fakturácie.

5.1 Platba za toýat bude fakturovan á na zák\ade preberacieho protokolu kupujúcim, v ktorom bude
uvedený názov predmetu zmluvy, množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s čl. ll. a s čl.
IV. zmluvy.
5.2 Vystavená faktúra bude predložená kupujúcemu v troch výtlačkoch a bude obsahovať minimálne
tieto údaje:

a) označenie kupujúceho fakturačná adresa:
Obec Záhorce, Krtíšska l73l98,991 06 Záhorce

b) predávajúceho, adresa, sídlo, ( a údaje podťa § 3a Obchodného zákonníka ICO, DIC, IC DPH
zmluvných strán)

c) miesto dodania a názov tovarov,
d) číslo faktúry resp. daňového dokladu,
e) deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteťné obdobie,
í) fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu,
g) vyznačenie ukončenia záručnej doby
h) pečiatku a podpis oprávneného zástupcu predávajúceho
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i) prílohou konečncj faktúry bude záverečný preberací protokol potvrdený kupujúcim

5.3 Splatnosť faktúry vystavenej na úhradu predmetu zákazkyje do 30 dní odjej doručenia kupujúcemu.
5.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, je kupujúci oprávnený ju vrátit'
predávajúcemu na doplnenie. Nová lehota splatnosti začnc plynút'odo dňa doručenia opravenej faktúry
kupujúcemu
5,5 Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí tovaru.

čl. vt
Zárlčná doba a zodpovednost' za vady

ó.1 Predávajúci zodpovedá za ío, že predmet zmluvy je dodaný v súlade s touto zmluvou a počas
záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v zmluve.
6.2 Záruka začína plynút' dňom odovzdania predmetu zm|wy. Zátručná doba je v írvani 24 mcsiacov.
Plynutie zánlčnej doby sa preruší dtiom uplatnenia práva kupujúceho na odstránenie vád, doručením
reklamácie. Po odstránení vád u reklamovaných kusov plynie záručná doba od začiatku.
6.3 Ak predávajúci neodstráni vady a v prípade montáže, nedorobky v dohodnutej lehote, má právo ich
odstrriniť kupujúci na náklady predávajúceho.
6.4 Kupujúci je povinný umožnit' predávajúcemu prístup do priestorov, kde sa majú vady tovarov,
zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
6.5 Reklamácia vád bude vykonaná písomne, ( za písomnú fotmu sa považuje listinná forma doručená
poštou alebo elektronická forma doručená faxom alebo emailom). Predávajúci je povirrný na reklamáciu
reagovat' do troch dní od doručenia reklamácie a dohodnút' s kupujúcim spósob a primeranú lehotu
odstránenia vád. Odstránenie vád predávajúci vykoná na svoje vlastné náklady.

čl. vII
Spolup6sobenie kupuj úcehtr a predávajúceho

7.1 Predávajúci vykonáva činnosti, spojené s dodaním tovarov na vlastnú zodpovednosť podl'a zmluvy,
pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

7.2 Predávajúci pri plnení predmetu zmluvy je povinný dodržiavat' predpisy a opatreniana zabezpečenie
bczpečnosti a ochrany zdravia všetkých osób v mieste dodania predmetu zmluvy a protipožiarne
opatrenia v súlade s platnou legislatívou.

čl vrrr
Zmluvné pokufy a odstúpenic od zmluvy

8.1 Kupujúci si móže voči predávajúccmu uplatnit' zmluvnú pokutu:
a) vo výške 0,05%o z celkovej zmluvnej ceny bcz DPH za dodanie predmetu zmluvy uvedenom

v bode 2.2 tejto zmluvy zakaždý aj z,aóalý deň omeškania s odovzdaním predmetu zmluvy podl'a
bodu 3.1. písm. a) tejto zmluvy až do jeho prevzatia kupujúcim, okrcm prvého dňa omeškania.
Prvý deň je nasledujúci po dni, kedy sa malo plnenie odovzdat'.

b) Predávajúci je oprávnený odstúpit' od zmluvy v prípade, že kupujúci preukázateťne odmietne
poskytnút' potrebné spolupósobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatným
spósobom znemožňovalo predávajúcemu plniť podmienky uvedené v tejto zmluve.

8.2 V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením faktúry si móžc predávajúci účtovať zmluvnú
pokutu vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

8.3 Keď kupujúci odstúpi od zmluvy bez zavinenia predávajúceho, kupujúci uhradí predávajúcemu
náklady, ktoré mu preukázatel'ne vznikli prípravou tovaru na dodanie..

8.4 Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmlur,y musí bl,t'oznámené pisomne, pričom musí bY'uvedený
dóvod, prc ktorý zmluvná strana požaduje sankciu alebo od zmluvy odstupuje.
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čt. tx
Dodávka, odovzdanie a prevzatie tovaru

9.1 Predávajúci odovzdá a kupujúci preberie dodaný tovar podťa prílohy č. 1.

9.2 Predmet zrnluvy je považovaný za splrrený, akje tovar kompletne a riadne odovzdaný a prevzalý.

čl, x
ostalné ustanoven ia

i0.1 Preclávajúci bude pri plnení predmctu tejto zmluvy postupovat' s odbornou slarostlivost'ou.
Zavázuje sa dodržiavat' všeobecné záváznó právne predpisy a technické normy.

l0.2 Predávajúci sa bude riadit' východiskovými podkladmi kupujúceho, zápismi a dol-rodarni

oprávnených pracovníkov zmluvných strán a ich roáodnutiami
10.3 Okamžikom odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy predávajúcim, zodpovednost' nebezpeČia

škody prcchádza na kupujúceho.
10.4 V súlade so Zmluvou o poskytnutí NF'P, Všeobecné zmluvné podmienky, sa dodávatel' zavázuje

strpiet'výkon kontroly/auditr_r/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom kedykol'vek počas

platnosti a účinnosti Zmlúv o poskytnutí NFP, a to oprávnenýnri osobami v zmysle týchto VZP a

poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

čt. xI
závcrečné usta novcnia

77 .1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprár,nenými zástupcani
zmluvných strán.

1 1.2 Zmluva móže byť zmcnená len písomnýrni dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcarni

zmluvných strán.
11.3Pokia1' v zmluve nie je dohodnuté inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený prísluŠnó

uslanovenia obchodného zákonníka.
11.4 Všeiky L:ody tejto zmluvy_ vrátane príloh je potrebnó vykladat' vo vzájomnej súvislosti-
1 1.5 Zmluvaje vyhotovená v piatich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy znrluvnó strany

prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri určené pre kupujúceho a jeden pre

predávajúceho.
11.6 Kupujúci si vyhradzuje právo neuzavriet' ten1o obchodný vzťah v prípade, že mu nebude udelený

súhlas na podpísanie zmluvy.
1 1.7 Táto zmluva nadobúda platnost'dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosťje viazaná

na pozitívny výsledok z administratívnej kontroly verejného obstarávania. Obec nie jc povinná
zverejňoval' zmluvy v centrálnom registri zmlúv úradu vlády,

V Šali, dňa: 0 9 FEB, 2018
0 1 FtB. 2018

záhorce dňa:

Predávajúci : Ing. Miroslav Vančo, konatel' Kupujúoi: PaedDr, Branislav Kázmer- starosta oboe

Al vt), l

,::--
príloha č. l É&fó9Ťt&ilŘ'Č-"'*'
Prí|olra č. 2 - Návrh na plnenie kritérií
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