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KtiPNA zMLuvA č.4/2018 2 5 APR, 2018

uzatvorená podl'a ustanovenla § 409 a nasl, zákona č. 513/1991 zb. v znení neskorších

noviel obchodného zákonníka

1. zmluvné strany

Kupujúci| obec Záhorce
sídlo: Krtíšska 173198, 991 06 záhorce
zastúpený: PaedDr. Branislav Kázmer - starosta obce
lčo: o0 319 694
Dlč: 202Í243323
Bankové spojenie: Všeobe.ná úverová banka, a.s.

číslo účtu: sK64 0200 0000 0000 05026402
Tel,: +42797a43887o
tax:
E-mail: starosta@zahorce.sk

Predávaiúci: Buildingcorporation,s.r.o.
Sídlo: Pribinova 3038/11, Žilina o1o 01

zastúpený: lng. Tibor Furmánek
tčo: 36434L47
lČDPH/DtČ| sK2o22o523o7l2o22o523o7
Bankové spojenie: 5K71 0200 0000 0020 4447 4653
Číslo účtu: 204447465310200
Tel.: +42! 944 949 o3o
Fax: l

E-mail: buildinPbtf@gmail.com
zapísaný| obchodný register okresného §údu Žilina, Vložka čísloi 16594/L

preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok Verejného obstaráVania Vzmysle zákona 343/2015 Z, z. o

verejnom obstalávaní a o zmene dopInení niektorých zákonov v zneni neskoršich predpisov
(dhlej len,,zákon o verejnom obstaráVaní"). Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluw
použil podlimitný postup verejného obstaráVania, Verejné obstarávanie bolo Vyhlásené vo

Vestníku Verejného obstaráVania ř.4u2o7azo dňa 27.o2.2o78 pod značkou: 2919 - WYT.

Kupujúci a PredáVajúci sa dohodli na tom, že PredáVajúci dodá Kupujúcemu predmet kúpy:

,,lntenzifikáciq triedeného zberu v obci zóhorce'i v rámci Žiadosti o nenáVratný finančný
príspevok (d'alej len ,, Projekt"), ktoíý je financovaný pomocou nenávratného finančného
príspevku Poskytovatel'a V rámci operačného prosramu Prioritná os:1. Udržateíné
využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rožVoja environmeniálnej infraštruktúry,

lnvestičná priorita:1,1 lnvestovanie do sektora odpadového ho§podárstva s cieíom splniť
požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryt potreby, ktoré členské štáty

špecifikovali V súVislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek, Špecifjcký ciel':
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1,1,1, Z\^/šenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípíavu na opátovné
použitie a recykláciu a podpora predchádzania Vzniku odpadoV (d'aIej len Poskytovatel' NFP).
Kupujúci a predávajúci sa dojednali, že Predávajúci dodá predmet kúpy Kupujúcemu za
podmienok upravených touto ZmlUVou, a to na tú časť/i- logický/é celok/celky, na ktorú/é
Predávajúci predložil ponuku,

Predávajúcije povinný počas plnenia tejto zmluvy oboznámiť sa s aktuálne platnou zmluvou o
poskytnutí nenáVratného finančného príspevku uzatvorenou medži Kupujúcim a
Poskytovatelbm NFP (d'alej len ,,Zmluva o poskytnutí NFP") a Všeobecnými zmluvnými
podmienkami k tejto Zmluve o poskytnutí NFP zverejnenými na Webovej stránke
Poskytovatel'a NFP V súlade s platnou legislatívou.

2. Predmet zmluvy

2,1 Predmetom zmluvy je ú prava Vzájomných práv a povinnostízm luvných strán,

2.2, PredáVajúci sa zavázuje dodať kupujúcemu Vo svojom mene, na Vlastné náklady a

zodpovednosť V rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve tovar (d'alej len

,,predmet kúpy") bližšie špecifikovaný V Prílohe č. 1: Techni.ké požiadavky na predmet
zákazky, ktorá je neoddeIitelhou 5účasťou žmluvy.

2.3. Kupujúci 5a touto ZmlUVoU zavázuje zaplatiť za predmet kúpy (a jeho prí§lušenstvo)
predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu stanovenú V článku 3, Kúpna cena a predmet kúpy
prevziať.

3. (úpnatena

3,1, ceny sú zmluvnými stranami dohodnuté v súlade so zákonom č. 78/1996 z,z, ý znení
neskorších predpisov a vyhláškou MF sR č, 87/1996 Z.z,, sú V súlade s cenovou ponukou
predáVajúceho zo dňa 05.03.2018, sú maximálne, nemenné a závázné poča5 platnostizmluvy.

V cene sú záhrnuté všetky náklady predávaiúceho súvisiace s dodaním tovaru, vrátane
nákladov na dopravu na miesto dodania, vyloženie predmetu kúpy, cloa baleniea iné.

3.2. cena za dodanie predmetu kúpy podl'a tejto zmluW:

ceny jednotlivých častí:

časť 1 - LoeickÝ cetok č, 1: ,.KolesovÝ traktor s príslušenstvom"

a€lková cena bez DPH v EUR 77a795 €

DPH20%vEUR 35639 €

celková .ena vrátane DPH v EUR 213834 €

slovom bez DPH : stosedemdesiatosemtisícstodevát'desiatpáť



celková cena bez DPH v EUR 2799 €

DPH20%vEUR 559,80 €

celková cena vrátane DPH v EUR 3358,80 €

slovom bez DpH : Dvetisícsedemstodeváťdesiatdeváť

DPH bude účtovať predávajúci podl'a p|atných predpisov,

Podrobný rozpis ceny iednotlivlich položiek ie uvedený v prílohe zmluvy č.1l Technické
požiadavky na predmetzákazky.

3.3, zmena dohodnutej kúpnej ceny podl'a bodu 3.2. je možná len Vžájomnou dohodou
zmluvných strán formou písomného dodatku k tejto zmluve,

4. Platobné podmienkya fakturácia

4,1, Platby budú VykonáVané bezhotovostným prevodom na účet predáVajúceho uvedený V
žáhlaVítejto zmluvy a za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovánej čiastky z účtu
kupujúceho V prospech účtu predávajúceho

Kupujúci neposkytne na predmet kúpy preddavok.

l

4.2. Právo faktu.ovať kúpnu cenu vzniká predávajúcemu po dodaní a prevzatí samostatnei
časti p.edmetu kúpy (lo8ického celku v zmysle prilohy č. 1), po podpise preberacieho
protokolu oboma zmluvnými stranami, V prípade, že v rámci preberaiieho konania boli
zi.tené vady tovaru, je predávajúci oprávnený vystaviť faktúru až dňom odstránenia
pos|ednej Vady uvedenej V preberacom protokole.

4,3. Faktúry musia mať predpísané náležitosti podl'a Zák. č. 222/2oo4 z, z. V žneni noviel a
priložené doklady Umožňu.iúce posúdiť opráVnenosť fakturácie. Faktúry budú predkladané V
piatich Vyhotoven jach (rovnop jsoch) pre kupUjúceho.

Náležitostifaktúry :

a) označenie "faktúra" a jej číslo,
b) jdentifikačné údaje kupujúcehoa predávajúceho (lČo, DlČ,IČ DPH, sídlo),registrácia
c) označenje banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, v súlade so zmluvou
d) číslo zmluvy a označenie fa ktu rovanej časti dodávký
e)deň Vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej5platnosti, zdaniterné plnenie,
f) fakturovaná suma,
g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
h) pečiatka a podpi§.

-. 
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Časť 2 - LogickÝ celok č, 2: ,,KontainerV'.
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Súčasťou faktú rv musíb,/t i preberacíprotokol a dodacílist {podpísané štatutárnymizástupcami

zmluVných strán),

4,4, Lehota splatnosti faktúr sa zjednáVa vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán na 60

dní od dátumu doručenia faktúrydo sídla kupujúceho uvedeného v záhlavítejto zmluvy, ak

sa obe zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň

pracovného volha alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší

na5ledujúci pracovný deň. V prípade chybne Vystavených faktúr je kupujúci povinný

nedostatky odstrániť do 3 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy kupujúceho na

odstránenie nedorobkov. Počas doby odstraňovania nedorobkov faktúry lehota splatnostj

faktúry neplynie. omeškanie splatno§ti íaktúr spósobené meškaním úhrad zo strany

Poskytovatel'a pomoci nebude brané ako meškanie platby zo strany kupujúceho a
predáVajúci si nebude uplatňovať penále podía bodu 8,5 tejto zmluW. V takom prípade budú

faktúry podl'a bodu 4,2. a 4.3 tohto článkU splatné do 3 pracovných dní odo dňa pripísania

finančných prostriedkov poskytnutých Poskytovaterom pomoci na účet objednávatel'a.

Zhotovitel'stakýmto posunutím termínu splatno§tifaktúrWslovene súhlasí.

4,5. PredáVajúci berie na vedomie, že projekt je spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov

EtJ a šR sR,

5. Miesto a čas dodania a prevzatia tovaru

5.1, Miestom dodania tovaru je: obeczáhorce, Krtíšska 173/98, 991 06 záhorce

5,2. PíedáVajúci je povinný oznámiť termín odovzdania predmetu kúpy / časti predmetu

kúpy (logického ceIku)podl'a prílohyč. 1Kupujúcemú najmenej 3 pracovné dnidopredu.

5.3. Dodávka predmetu kúpy / časti predmetu kúpy (logického celku) podl'a prílohy č. 1
tejto zmluw, bude zo strany Predávajú.eho Wkonaná od prevzatia objednávky od

Kupujúceho na danú časť (logický celok} najneskór do:

- do 3 mesiacov (časť 1- |ogický celok č.1!,,Ko|esov,ýtraktor s príslušenstvom")
. do1mesiaca (ča5ť2 - lo8ický celok č.2:,,Kontajnery")

5.4. objednáVka musí obsahovať: identifikačné údaje predávajúceho a kupujúceho, dátum

Vystavenia, predmet dodania, jednotkovú cenu, množstvo, cenu spolu za množstvo, údaje
potrebné pre DPH, podpis a pečiatku štatutárneho zástupcu kupujúceho.

5,5, Prevzatie predmetu kúpy bude kupujúci potvrdzovať na dodacích listoch, kde budú

uvedené minimálne nasledovné údaje: predmet dodania, jednotková cena, množstvo, cena

spolu, údaje potrebné pre DPH, výrobné číslo, dátum dodania, podpisy a pečiatky oboch
zmIuVných 5trán.

5.6. o odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy zmluvné strany spíšu protoko|, Preberací
protokol mu5í ob§ahovať údaje o množstve a druhu dodaného tovaru, !ýrobné čísla, číslo
zmluvy, na základe ktorej 5a íealizuje dodanie tovaru, dátum a miesto dodania, podpisy



oprávnených zástupcov zmIuvných strán, identifikáciu osób, ktoré boli poučené o použivaní

tovaru, vadytovaru zistené prijeho preberanía lehoty odstránenia Vád.

5.7. Dopravu na miesto Určené kupujúcim zabezpeču.ie predáVajúci na vlastné náklady tab
aby bola zabezpečená dostatočná ochrana tovaru pred jeho poškodením a znehodnotením,

5.8, Kupujúci má práVo odmietnUť prevzatie
kúpy na náklady predáVajúceho V prípade,
ponukou predáVajúceho, ak nemá Vlastnosti
k prevzatiu alebo je Viditerne poškodený,

5,9, Preberací protokol, ako aj dodací list
zmluVných strán obdrži jednovyhotovenie,

dodaného predmetu kúpy alebo Vrátjť predmet
že sa predmet kúpy nezhoduje s predloženou
dohodnuté V zmluve, nie sú predložené doklady

budú Whotovené V 2 origináloch, každá zo

6.3. Nebezpečenstvo škody na predmete
odovzdania a prevzatia kupujúcim.

6. Nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru

6.1. Vlastnícke práVo na predmet kúpy dodaný podl'a podmienok špecifikovaných v zmluve
prechádza na kupujúceho po uhradení úplnej kúpnej ceny za predmet kúpy/ časť predmetu

kúpy (logický celok) špecifikovanej V prílohe č. 1: Technické požiadavky na predmet zákažky

tejto zmluVy.

6.2. Kupujúci sa zavázuje nepostúpiť predmet kúpy tretim osobám ani vykonávať na ňom
nevratné zásahy pred nadobudnutím vlastníckeho práva,

kúpy prechádza na kupujúceho dňom jeho

7. Zodpovednosťza vadya záruky

7.1, Predávajúci ručí ža to, že predmet kúpy má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
Vlastnostj, že zodpovedá technickým normám a predpisom sR, a že nemá Vady, ktoré by rušili -_\_

alebo znižovali hodnotu alebo §chopnosťjeho používania.

7.2. PredáVajúci zodpovedá iza to, že 5a dodané množstvo zhoduje s údajmi v sprievodných
dokladoch.

7.3, Predávajúci poskytne kupu!úcemu záručnú dobu na p.edmet kúpy / časť predmetu

kúpY (lo8ický celok v zmysle prílohy č. 1 téito zmluvy} 24 mesiacov, ktorá začne plynúť
podpísaním preberacieho a odovzdáVacieho protokolu ža predmet kúpy / časť predmelu

kúpy (logického celku) špecifikovaného V prílohe č. 1: Technické požiadavky na predmet
zákazky tejto zmluvV,

7.4. za ýady, ktoré vznikli, resp. VYšli najavo v záručnej dobe, nežodpovedá predávajúci iba

Vted, ak boli spósobené používaním predmetu kúpy vrozpore snávodom na obsluhu
dodaným Výrobcom alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami, ktoré nezapríčinil
predávajúci.



7.5, Prípadné Vady predmetu kúpy bude kupujúci reklamovať písomnou formou u

predávajúceho bez zbytočného odkladu po zistení vady,

7,6. Riadne reklamované Vady je predáVajúci povinný začať odstraňovať V lehote do 2

pracovných dníodo ich oznámenia na Vlastné náklady.

7.7. Ak sa preukáže, že Vada tovaru je neodstránite|há, predávajúci sa zavázuje dodať

náhradný tovar zodpovedajúcej kvality.

7.8, V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu, po ktorú bola

odstraňovaná vada.

7.9. Kupujúci má práVo zabezpečiť odstránenie Vád na predmete kúpy, za ktoíé zodpovedá
predávajúci, inou osobou na náklady predávajúceho, ak predávajúci po oznámenízistených
vád, Vady neodstránil do 5 pracovných dní.

8. zmluvné pokuty a úroky z omeškania

8.1. Ak sa predáVajúci dostane do omeškanja s dodaním predmetu kúpy / časti predmetu

kúpy uvedeného v objednáVke, je kupUjúci oprávnený požadovať zaplatenie zmIuvnej pokuty

vo výške o,1 % z kúpnej ceny nedodaného tovaru za každý, aj začatý deň omeškania,

8.2. Zmluvnú pokutu vo výške o,1 % z celkovej kúpnej ceny za predmet kúpy / časť predmetu

kúpy (logického celku) za každý deň omeškania je kupujúci oprávnený Vyúčtovať
predávajúcemu a.i V prípade, že tento nezačne s odstraňovaním riadne reklamovaných Vád

a/alebo ich neodstráni V dohodnutých lehotách.

8,3 Zmluvná pokuta je splatná v plnom rozsa|u do ],5 dní od prvej pisomnej VýzVy

Kupujúceho a bude splnená pripísaním peňažných prostriedkov Vo Výške zmluVnej pokuty na

účet Kupujúceho,

8,4. Pri omeškaní s plnením dodávok o viac ako 30 dní má kupujúci právo od nesplnených

dodávok odstúpiť bez úhrady Vzniknutých nákladov predávajúcemu,

8,5. Pri nesplatení faktúry V zmluvne dohodnutom termíne splatnosti uplatní opráVnená

strana nárok na zaplatenie úroku omeškania Vo Výške 0,1 % z fakturovanej čiastky za každý,

aj začatý deň omeškania,

8.6. Úrok z omeškania pri nesplatenífaktúry V lehote splatnosti je splatná V plnom rozsahu
do 15 dní od prvej písomnej výzvy Predávajúceho a bude splnená pripísaním peňažných
prostriedkov Vo Výške úroku z omeškania na účet Predávajúceho,

8,7, Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý prípadný nárok na náhradu škody V

celom rozsahu, ktorá vznikne zmluvnej 5trane z nesplnenia povinností upravených zmluvou

druhou zmluvnou stranou, ktoré sú zmluvnou pokutou zabezpečené,

8.8. V sporných prípadoch sa zmluvné strany íiadia ustanoveniami obchodného zákonníka a

inými Všeobecne záváznými práVnYmi predpismi,
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9. Práva a povinnosti zmluvných strán

9,1. PredáVajúci je povinný:
a) dodať predmet kúpy/časť predmetu kúpu riadne aVča§ za použitia postupov

zodpovedajúcich platným práVnym predpisom, technickým normám Vzťahujúcim sa
k predmetu kúpy,
b) dodržiavať pri dodaní predmetu kúpy/časti predmetu kúpy zj€dnanie tejto zmluvy, riadiť

sa dohodami zmluvných strán,
c) písomne informovať kupujúceho o skutočnostiach, ktoré by mali VplYV na plnenie zmlUW,

ato bezodkladne, najneskór nasledujúci pracovný deň odo dňa, ked'skutočnosť na§tane

alebo predávajúci zistí, že by mohla nastať,

d) odstrániť prípadné vady a nedostatky na predmete kúpy/časti predmetu kúpy na svoje

náklady,
e) pri odovzdáVaní predmetu kúpy/časti predmetu kúpy predviesť funkčnosť dodaného

tovarU a protokolárne ho odovzdať štatutárnemu zástupcovi kupujúceho V mieste dodania
predmetu kúpy.

9.2. Kupujúcije povinný na výzvu predáVajúceho prevziať predmet kúpy/časť predmetu kúpy

v dohodnutom termíne na dohodnutom mieste podl'a tejto zmluW,

9.3, Predávajúci sa zavázuje pri inštaláciía prípadnej montáži na mieste dodáVky nepoškodiť

a nezničiť priestory kupujúceho

9.4. PredáVajúci berie na vedomie, že predmet kúpy je financovaný zo štruktuřá|nych fondoV

Et] a ŠR sR a preto:
a) sa zavázuje pristúpiť na zmenu tejto zmluvy vprípade, že táto zmena bude vyvolaná

zmenou Zmluw o poskytnutí nenáVratného íinančného príspevku, ktorú kupujúci uzavrie

s Riadiacim or8ánom {d'alej len,,Zmluva o NFP"), l

b) sa zavázuje strpieí Výkon kontroly/overovania súVisiaceho sdodaním predmetu kúpy

kedvkolvek počas platnosti a účinno§ti ZmluW o NFP, a to oprávnenými o§obami a poskytnúť
jm potrebnú súčinnosť. opráVnení kontrolní zamestnanci sú:

a) Poskytovatel'a ním poverené osoby,
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho or8ánu alebo sprostredkovaterského orgánu

a nimi poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad sR, certifikačný or8án a nimi poverené osoby,

d) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vlastného auditu) a osoby poverené

na Výkon kontroly/auditu,
e) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítoroÝ
f) orgán zabezpečujúciochranu finančných záujmov EÚ,

g) osoby prizvané or8ánmi uvedených V písm. a) až f) v súlade 5 príslušnými práVnymi

predpi5mi5R a práVnymiaktami EÚ.

10. odstúpenie od zmluW



10.1. od kúpnej zmluvy móže
porušenia zmluvnej povinnosti,

10.2. Za podstatné porušenie
zmluvné strany:

odstúpiť každá zo zmluvných strán V prípade podstatného

zmluVnej povinnosti na strane predáVajúceho považujú

a) opakované nedodržanie dodacej lehoty,

b) opakované chybné dodávky zmluvne dohodnutého predmetu kúpy/ časti predmetu kúpy,

c) nedodržanie zjednania o poskytnutej záruke,

d) nedodržanie zmluvnej ceny uvedenej Vtejto žmluVe,

e) ak predáVajúci bude preukázatelhe realizovať predmet kúpy v rozpore s dohodnutými
podmienkamitejto zmluvý ak ide o Vady, na ktoré bol písomne upožornený a ktoré napriek
tomu neodstránil V primeranej poskytnutej lehote.

Za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti na strane kupujúceho považUjú zmluvné strany:
a) opakované nedodržanie termínu splatnosti faktúr podl'a tejto zmluvy.

10.3. Pod pojmom "opakované" zmluvné strany rozumejú 2-krát po sebe idúce porušenie
dohodnutej povinno5ti.

10,4, Úplná alebo čiastočná zodpovednosť zmluvnej strany je vylúčená V prípadoch zásahu
Vyššej mocia úradných miest.

10,5, odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne,

10.6, Kupujúci móže odstúpiť od časti tejto zmIuvy, avšak iba so súhlasom Predávajúceho,

10,7. V prípade odstúpenia od zmluvy zanikajú Všetky práVa a povinnosti zmluvných strán,
zostávajú však zachované nároky na náhradu škody vzniknutej V priamej súvislosti 5
porušením zmluvných povinností.

10,8, odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

10.9. Zmluvné strany móžu zmIuvu písomne vypovedať bez udania dóVodu s výpovednou
lehotou tri mesiace, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení
výpovede druhej zmluvnej strane.

10.10. Všetky o§tatné práva a povinnosti Vyphllr'ajúce z tejto zmlUvy sa budú riadiť
prí5lušnými ustanoveniami obchodného zákonníka a predpismi s ním súVisiacimi,

11. záverečné ustanovenia

11.].. Táto zmluva 5a móže meniť a dopíňať len formou písomných, Vzostupne očíslovaných,
podpísaných a datovaných dodatkov, na základe súhlasu oboch zmluvných strán. Pre
plalnosť dodatkov k tejto zmluve sa Vyžaduje dohoda o celom obsahu. Len tak sa dodatok
stáva súčasťou žmluvy. Uzavretie dodatku musí byť V súlade 5o žákonom č. 343l2or5 Z.z, o
Verejnom obstarávanía o zmene a doplnení niektor\ich zákonov,
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11.2. PráVne Vzťahy, ktoré touto zmluvou nie 5ú upravené sa riadia príslušnými
ustanoveniami zákona č.5!3/1997 Zb,, obchodného zákonníka v platnom znení a d'alších
všeobecne závázných práVnych predpisov,

11.3, Všetky spory vyplýVajúce z te,ito zmluvy, alebo Vzniknlité v súVislosti s ňou, budú
zmluvné strany riešiť predovšetkým VZájomnou dohodoU.

11.4. Zmluvné strany sa dohodli, že Všetky spory, kloré medzi nimi vznikli aIebo ktoré medži
nimi vzniknú z práVnych Vzťahov vyplýVajúcich z tejto Zmluvy alebo V súvislosti s ňou, vrátane
sporov o platnosť, !Ýklad, zrušenie zmluvy a práVnych úkonov strán, budú prejednávať a
rozhodovať výIučne príslušné súdy sloven5kej republiky.

11.5, Pre účely tejto zmluvy sa za Riadiaci orgán považuje Ministerstvo životného prostredia,

11.6. Ak sa pri dňoch neuvádza či sa jedná o deň pracovný alebo kalendárny, zmluvné strany
sa dohodli, že ide o deň kalendárny.

11,7, Nedeliternou súčasťou tejto zmluvy sú prí|ohy:

- príloha č, 1Téchnické požiadavky na predmet zákazky

11.8. obe žmIuvné strany 5a zavázujú písomne oznámiť Všetky zmeny údajov dóležitých pre
bezproblémové plnenie zmluvy na druhej zmluvnej strane.

11.9. Zmluvné strany potvrdzujú, že zmluva Vrátane jej platných príloh je zrozumiterná,
nebola uzavretá V tiesni, že si ju pred podpisom prečítali a porozumeli jej obsahu, na dókaz
čoho zmluvu vlastnoručne podpísali.
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11,10. Zmluva je vyhotovená V 4 Vyhotoveniach, z ktorých predáVa.iúci obdrží 2 vyhotovenia
a kupujúci 2 vyhotovenia.

11,11. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. Zmluva
nadobudne účinnosť po splnení odkladacej podmienky účinnosti zmluvy, ktorou bude
schválenie zákazky V rámcl kontroly príslušného Verejného obstaráVania Poskytovaterom
NFP, t.j. doručenje spráVy z kontroly príslušného verejného obstaráVania kupujúcemu,
Kupujúci má práVo odstúpiť od zmluvy bez udania iného dóVodu V nadvážnosti na doručenie
správy z kontroly príslušného verejného obstarávania, ktorou poskwovater NFp neschváli
predmetné Verejné obstaráVanie. V prípade záporného výsledku administratíVnej kontroly
tejto Zmluvy Poskytovatelbm NFP sa zmluvné strany dohodl!, že táto zmluva sa od počiatku
zrušuje, PredáVajúci vyhlasuje, že si neuplatní u Kupu.iúceho žiadny nárok na prípadnú
vzniknutú škodu,

, Fl9.9!,wdň" 2 { APR, 20]8

V ŽiIine, dňa 15,04.2018

Za PredáVajúceho:Za Kupujúceho:

Building corpořation, §,r.o,
PRB|No\/A30]Bll] r.

n]n 0] zlLlí,,lA
čoj3643,1]4] lč D PH] sK2o22052307

PaedDr. BranislaV Kázmer, starosta obce ln8, Tibor Furmánek
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