Návrh zmluvy
Kúpna zmluva č. ......
uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
ako výsledok zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon
o verejnom obstarávaní“)

Článok 1
Zmluvné strany
Kupujúci:
Názov: Obec Lemešany
Sídlo: Lemešany 186, 082 03 Lemešany
Štatutárny orgán: Ing. Marko Bučko, starosta
IČO: 00327344
DIČ: 2021225569
Tel.: 051 7931 241
E-mail: obec@lemesany.sk
Internetová stránka: https://www.lemesany.sk
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu.: SK08 0900 0000 0051 5383 9846
a
Predávajúci:
Obchodné meno/názov:
Adresa/sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Tel.:
E-mail:
Zápis v OR/ŽR:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Článok 2
Predmet zmluvy
2.1
Predmetom tejto Kúpnej zmluvy (ďalej aj ako „Zmluva“) je záväzok Predávajúceho dodať
predmet plnenia podľa prílohy, ktorá bola Predávajúcim predložená vo verejnom obstarávaní ako Návrh
na plnenie kritérií a Technická špecifikácia (ďalej len „Predmet kúpy“) tejto Zmluvy v požadovanom
množstve a v kvalite zodpovedajúcej všetkým príslušným normám a záväzok Kupujúceho Predmet kúpy
prevziať za podmienok uvedených v tejto Zmluve a zaplatiť Predávajúcemu cenu dohodnutú v tejto
Zmluve.
Článok 3
Termín, miesto a spôsob plnenia
3.1
Predávajúci dodá Predmet kúpy v lehote do 30 dní od vyzvania Kupujúcim, vyzvanie sa
uskutoční písomne a môže byť uskutočnené e-mailom.
3.2
Miesto dodania je Zberný dvor Lemešany, k.ú. Lemešany č .185/8 a č. 184/3
3.3
Predávajúci dodá Predmet kúpy v stave umožňujúcom jeho bezproblémové používanie
a uskutoční jeho predvedenie a zaškolenie obsluhy.
Článok 4
Cena a platobné podmienky

4.1
Zmluvné strany dohodli cenu za predmet Zmluvy v súlade s ust. § 3 zákona č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov ako pevnú vo výške:
Cena bez DPH:
DPH:
Cena vrátane DPH:
(slovom ... eur)
4.2
Jednotkové ceny a množstvá sú uvedené v návrhu na plnenie kritérií, ktorý je prílohou č. 1 tejto
Zmluvy. Cena zahŕňa aj dopravu do miesta plnenia.
4.3
Kupujúci zaplatí Predávajúcemu dohodnutú cenu na základe faktúry, ktorá musí mať všetky
náležitosti daňového dokladu. Ak to bude potrebné z dôvodu pravidiel poskytovateľa nenávratného
finančného príspevku, Kupujúci oznámi Predávajúcemu aké doplňujúce informácie (napr. označenie
projektu, operačného programu) má faktúra obsahovať.
4.4
Faktúra so splatnosťou 30 dní odo dňa doručenia bude vyhotovená po úplnom dodaní predmetu
kúpy a jej prílohou bude dodací list.
Článok 5
Záruka
5.1
Predávajúci poskytuje záruku za kvalitu zmluvného plnenia 24 mesiacov odo dňa prevzatia
Predmetu kúpy. Za vady v záručnej dobe Predávajúci nezodpovedá iba v prípade, ak boli spôsobené
používaním Predmetu kúpy v rozpore s návodom na obsluhu alebo ak Kupujúci nezabezpečil na
používanie primerane vhodné prevádzkové podmienky.
5.2
Objednávateľ bude prípadné vady reklamovať písomne alebo e-mailom.
5.3
Objednávateľ je oprávnený reklamovať vady Diela v záručnej lehote a Predávajúci je povinný
oprávnenú reklamáciu bezplatne, na vlastné náklady vybaviť bezodkladne, najviac do 15 kalendárnych
dní odo dňa jej doručenia.
5.4
V prípade vád, ktoré sa nedajú odstrániť opravou alebo výmenou chybnej súčiastky Predávajúci
dodá náhradný predmet plnenia tak, aby Predmet plnenia bolo možné užívať bez obmedzení.
Článok 6
Náhrada škody, zmluvné pokuty a úrok z omeškania
6.1
Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za škodu, ktorú mu spôsobí nedodržaním podmienok tejto
Zmluvy, resp. porušením právnych predpisov alebo noriem.
6.2
Ak Predávajúci nedodrží lehotu plnenia uvedenú v článku 3 bod 3.1 tejto Zmluvy, Kupujúci je
oprávnený nárokovať si zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny fakturovanej sumy za každý aj začatý
kalendárny deň omeškania.
6.3
Ak Kupujúci neuhradí faktúru v stanovenej lehote splatnosti, Predávajúci je oprávnený
nárokovať si úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej sumy za každý aj začatý kalendárny deň
omeškania
Článok 7
Záverečné ustanovenia
7.1
Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a je účinná
deň nasledujúci po jej zverejnení na web stránke Kupujúceho, s čím Predávajúci súhlasí. Druhou
odkladacou podmienkou účinnosti Zmluvy je schválenie zákazky v rámci kontroly verejného
obstarávateľa poskytovateľom finančného príspevku.
7.2
Pri plnení tejto Zmluvy sa zmluvné strany riadia prednostne ustanoveniami tejto Zmluvy.
Vzájomné vzťahy zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zákonník prípadne ďalšími, na zmluvné záväzky sa vzťahujúcimi predpismi a normami.
7.3
Akékoľvek dohovory, zmeny alebo doplnky k tejto Zmluve sú pre zmluvné strany záväzné len
vtedy, ak sú vyhotovené písomne ako dodatok k tejto Zmluve a obojstranne podpísané oprávnenými
zástupcami zmluvných strán. Dodatok k tejto Zmluve je možné uzavrieť len v súlade s príslušnými
ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
7.4
V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov ako
aj spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, strana, ktorej sa niektorá
z týchto zmien týka, oznámi druhej zmluvnej strane túto skutočnosť a to bez zbytočného odkladu.
7.5
Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne
dohodou prostredníctvom svojich zástupcov. V prípade, že sa spor nevyrieši zmierom, je hociktorá
zmluvná strana oprávnená požiadať o rozhodnutie miestne a vecne príslušný súd.
7.6
Predávajúci nie je oprávnený bez predchádzajúcej písomnej dohody s Kupujúcim postúpiť svoje
pohľadávky z tejto Zmluvy tretej osobe. Prípadné postúpenie pohľadávky bez predchádzajúceho
písomného súhlasu Kupujúceho je neplatné.
7.7
Predávajúci berie na vedomie, že Predmet kúpy je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ v rámci
Operačného programu Kvalita životného prostredia a zaväzuje sa, že strpí výkon kontroly/auditu zo

strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a
právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto
Zmluvy o poskytnutí NFP.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby;
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené
osoby;
c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby;
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon
kontroly/auditu;
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ;
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi
SR a právnymi aktmi EÚ.
7.8
Kupujúci si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od Zmluvy s Predávajúcim v
prípade, ak ešte nedošlo k plneniu zo Zmluvy a výsledky administratívnej finančnej kontroly
poskytovateľa finančného príspevku alebo riadiaceho/sprostredkovateľského orgánu neumožňujú
financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania predmetu Zmluvy.
7.9
Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, tri pre Kupujúceho a jeden pre Predávajúceho

Prílohy:
1. Návrh na plnenie kritérií a Technická špecifikácia

Za Predávajúceho:

Za Kupujúceho:

V ...................................dňa ...................

V Lemešanoch dňa .........................

.............................................................

.............................................................
Ing. Marko Bučko
starosta obce

