Verejný obstarávateľ: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

Kúpna zmluva
uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení
„Zariadenia do kuchýň v štyroch MŠ a dvoch ZŠ“
Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY
Kupujúci:
Mesto Pezinok
Sídlo:
Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
Štatutárny orgán:
Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok
Osoby oprávnené konať vo veciach:
a/ zmluvných: Ing. arch. Igor Hianik - primátor mesta Pezinok
b/ technických: Ing. Štefan Tančár – referent údržby majetku mesta
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Pezinok
IBAN:
SK 02 5600 0000 0066 0200 6001
IČO:
00305022
DIČ:
2020662226
Číslo telefónu:
033/6901 402
e-mail:
stefan.tancar@msupezinok.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Predávajúci:
....................................
Sídlo:
....................................
Zastúpený:
osoby oprávnené konať vo veciach:
a/ zmluvných: ..................................
b/ technických: .................................
Bankové spojenie: .................................................
IBAN:
.................................................
IČO:
.................................................
DIČ:
.................................................
Číslo telefónu:
.................................................
e-mail:
.................................................
(ďalej len „zhotoviteľ“)
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Článok 2
Predmet zmluvy
2.1. Predmetom tejto zmluvy je dodanie tovaru vrátane všetkých obstarávacích nákladov,
prepravy na miesto určenia, montáže, uvedenia do prevádzky, zaškolenia personálu, ktoré sa
viaže k realizácii zámeru objednávateľa pod názvom:
„Zariadenia do kuchýň v štyroch MŠ a dvoch ZŠ“ (ďalej len tovar). Obsah zmluvy
vychádza z výsledku verejného obstarávania, ako zákazky z nízkou hodnotou, ktorú zadal a
vyhodnotil objednávateľ v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2.2. Predávajúci súhlasí so všetkými podmienkami zadanými v podmienkach verejného
obstarávania, hlavne zo súťažných podkladoch a zaväzuje sa dodať tovar v súlade so
súťažnými podkladmi, svojou ponukou vo verejnom obstarávaní a podľa podmienok
dohodnutých v tejto zmluve, v súlade s ustanoveniami a požiadavkami objednávateľa a
zaväzuje sa dodať celý predmet zmluvy na miesto určenia a v lehotách podľa tejto zmluvy.
2.3. Kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť
dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
Článok 3
Miesto, čas a spôsob dodania
3.1. Miesto dodania tovaru a montáže predmetu zmluvy:
Materské školy:
MŠ gen. Pekníka 2, 902 01 Pezinok, p.č. 2071/15, súp. č. 2422, LV č. 4234
MŠ Bystrická 1, 902 01 Pezinok, p.č. 3331/3, súp. č. 2489, LV č. 4234
MŠ Za hradbami 2, 902 01 Pezinok,p.č. 4219, súp. č. 2245, LV č. 4234
MŠ Svätoplukova 51, 902 01 Pezinok, p.č. 880/167, súp. č. 2743, LV č. 4234
Základné školy:
ZŠ Kupeckého 74, 902 01 Pezinok, p.č. 774/3, súp. č. 2606, LV č. 4234
ZŠ Na bielenisku 2, 902 01 Pezinok, p.č. 748/2, súp. č. 2709, LV č. 4234
3.2. Lehota dodania a montáže predmetu zmluvy: do 15. septembra 2019. Predávajúci
informuje kupujúceho minimálne 5 dní vopred o termíne dodania a začatia montáže.
3.3. Dodanie predmetu zmluvy, vrátane všetkých obstarávacích nákladov vrátane prepravy na
miesto určenia, montáže, uvedenia do prevádzky, likvidácie odpadu, zaškolenia personálu ako
aj záručný servis dodaných zariadení súvisiacich s predmetom zákazky, predávajúci zabezpečí
na vlastné náklady a sú zahrnuté v cene dodávky predmetu zákazky v predpísaných obaloch,
množstve a termíne, ktoré sú zo strany kupujúceho požadované.
3.4. Kupujúci si vyhradzuje právo prebrať tovar, ktorý je bez montáže bezodkladne po dodaní
v zmysle špecifikácie predloženej vo verejnej súťaži a dodacieho listu vystavenom v
slovenskom jazyku, ktorý musí byť čitateľný a musí obsahovať: názov tovaru, typ, značku
výrobcu, resp. výrobné číslo, parametre, množstvo dodaného predmetu zákazky, ceny za
mernú jednotku vyjadrené v € bez DPH, s DPH, pečiatku a podpis zodpovedného pracovníka
a ostatný tovar, ktorý je spojený s montážou kupujúci prevezme preberacím protokolom po
ukončení montážnych prác a ktorého súčasťou bude tiež dodací list vystavený v slovenskom
jazyku, ktorý musí byť čitateľný a musí obsahovať: názov tovaru, typ, značku výrobcu, resp.
výrobné číslo, parametre, množstvo dodaného predmetu zákazky, ceny za mernú jednotku
vyjadrené v € bez DPH, s DPH, pečiatku a podpis zodpovedného pracovníka.
3.5. Osoby oprávnené na konanie za kupujúceho vo veciach technických:
Ing. Štefan Tančár, referent údržby majetku mesta referátu výstavby a realizácie, tel.
033/6901 402, e-mail: stefan.tancar@msupezinok.sk
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Článok 4
Cena a platobné podmienky
4.1. Cena dodávky predmetu tejto zmluvy je kúpnou cenou a je stanovená dohodou
zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov
vo výške:
Cena bez DPH
................................. €
DPH 20 %
................................. €
Cena diela celkom s DPH ................................. €
(slovom: ............................................................................................ €).
4.2. Ocenený predmet zmluvy, rozpočet, výkaz výmer celková kalkulácia, je uvedený v
Prílohe č. 1 tejto zmluvy.
4.3. Kúpna cena predmetu zmluvy v zmysle priloženej špecifikácie tovaru sa považuje za
cenu konečnú a maximálnu. Predávajúci prehlasuje, že všetky uvedené ceny sú konečné,
vrátane všetkých obstarávacích nákladov, prepravy na miesto určenia, montáže, uvedenia do
prevádzky, zaškolenia personálu, likvidácie odpadu z obalov. Predávajúci ďalej potvrdzuje, že
technické a funkčné parametre dodaných tovarov sú v súlade s požadovanými technickými a
funkčnými parametrami tovarov vo vyhlásenom verejnom obstarávaní.
4.4. Platba bude realizovaná bezhotovostným platobným stykom až po dodaní a prevzatí
predmetu zmluvy na miesto určenia, montáže, uvedenia do prevádzky, zaškolenia personálu,
za podmienky, že predmet zmluvy bude dodaný v zmysle požadovanej špecifikácie
kupujúceho vo verejnej súťaži na základe predloženej faktúry, preberacieho protokolu a
dodacieho listu potvrdeného a podpísaného zodpovednou osobou za kupujúceho, s lehotou
splatnosti faktúry 30 dní od doručenia kupujúcemu.
4.5. Zálohové platby na dodávky predmetu zmluvy kupujúci neposkytuje.
4.6. Fakturácia je možná až po odovzdaní a prevzatí celého predmetu zmluvy a potvrdeného
dodacieho listu. Dodací list má zároveň i funkciu protokolu o prevzatí tovaru a musí tvoriť
prílohu faktúry. Faktúra bude predložená jedna /4 vyhotovenia/ a k nej budú priložené
dodacie listy za každú MŠ a ZŠ samostatne. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti
daňového dokladu, uvedené v zákone č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov a Obchodnom zákonníku, a to:
názov a sídlo kupujúceho
názov a sídlo predávajúceho
špecifikáciu dodávaného predmetu zmluvy (názov, typ, značka výrobcu, resp. výrobné
číslo, parametre, množstvo)
deň odoslania faktúry
lehotu splatnosti faktúry, v zmysle zmluvy
cenu za dodaný predmet zmluvy
označenie peňažného ústavu predávajúceho
číslo účtu predávajúceho
požadované prílohy podľa tejto zmluvy – dodací list (protokol o prevzatí predmetu
zmluvy, preberací protokol)
celkovú fakturovanú čiastku
náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty
Faktúra bude predkladaná v štyroch vyhotoveniach.
4.7. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené
v tejto zmluve, kupujúci je oprávnený vrátiť faktúru predávajúcemu do troch pracovných dní
od riadneho doručenia na doplnenie s uvedením nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V
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tomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová doba splatnosti začne plynúť dňom
riadneho doručenia opravenej faktúry kupujúcemu.
4.8. Vlastníctvo predmetu zmluvy prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru, na základe
preberacieho protokolu podľa bodu 7.11. zmluvy.
Článok 5
Zodpovednosť za vady
5.1. Predávajúci poskytne na dodávku predmetu zmluvy záruku v zmysle platných predpisov.
5.2. Kupujúci si vyhradzuje právo neprevziať od predávajúceho nekvalitnú dodávku predmetu
zmluvy.
5.3. Predávajúci sa zaväzuje po uzavretí zmluvy zabezpečovať vlastný alebo zmluvný záručný
servis zariadení súvisiacich s predmetom zákazky so servisnou organizáciou oprávnenou na
poskytovanie záručného servisu, čoho dôkazom bude predloženie platného, hodnoverného
dokladu o tom, že predávajúci má zabezpečený vlastný alebo zmluvný záručný servis
zariadení súvisiacich s predmetom zmluvy so servisnou organizáciou oprávnenou na
poskytovanie záručného servisu. Predávajúci sa zaväzuje vykonávať tento záručný servis
bezplatne na vlastné náklady.
5.4. Predávajúci sa zaväzuje vykonávať záručný servis zariadení súvisiacich s predmetom
zmluvy bezplatne na vlastné náklady do 24 hod. od písomného oznámenia (e-mailom).
5.5. Prípadné nekvalitné dodávky predmetu zmluvy v záručnej dobe budú odstránené v
rámci reklamácie na náklady predávajúceho.
5.6. Predávajúci sa zaväzuje reklamáciu vybaviť do 30 dní od uplatnenia reklamácie podľa
rozsahu vady.
5.7. Dokladom o prevzatí reklamácie je vystavenie a potvrdenie reklamačného protokolu.
5.8. Záruka začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy kupujúcim.
Zmluvné strany sa budú riadiť § 422 až § 428 a § 436 až § 441 Obchodného zákonníka, ktoré
upravujú nároky zo zodpovednosti za vady.
Článok 6
Sankcie
6.1. Pri nedodržaní termínu dodania predmetu zmluvy zaplatí predávajúci kupujúcemu
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej dohodnutej ceny za dodania tovaru za každý deň
omeškania. Stanovenú zmluvnú pokutu kupujúci odpočíta od faktúry predávajúceho za
dodaný tovar ako vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov.
6.2. Pri nedodržaní termínu dodania tovaru zaplatí predávajúci kupujúcemu preukázateľné
náklady vynaložené z dôvodu nesplneného termínu dodania predmetu zmluvy. Preukázateľné
náklady kupujúci odpočíta od faktúry predávajúceho za dodania tovaru ako vzájomné
započítanie záväzkov a pohľadávok.
6.3. Všetky preukázateľné náklady, ktoré kupujúcemu vzniknú a bude si uplatňovať právo
odpočítať ich od fakturovanej čiastky za dodaný tovar písomne uvedie predávajúcemu vrátane
odôvodnenia a špecifikácie uplatňovanej finančnej čiastky.
6.4. Ak predávajúci nesplní povinnosť dodať doklady v zmysle bodu 9.6. a iné doklady podľa
tejto zmluvy, ktoré kupujúci uzná ako hodnoverné, zaväzuje sa uhradiť kupujúcemu zmluvnú
pokutu v výške 100 € za každý deň začatý deň nedodania kompletných dokladov.
6.5. V prípade, že predávajúci neodstráni reklamované vady v lehote určenej touto zmluvou a
na vlastné náklady, má kupujúci právo na zmluvnú pokutu vo výške 100,00 € za každý deň
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oneskorenia odstránenia reklamovanej vady. Zároveň má kupujúci právo aj na náhradu škody,
ktorá mu v dôsledku toho vznikla.
Článok 7
Povinnosti predávajúceho
7.1. Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť dodanie predmetu zmluvy, vrátane všetkých
obstarávacích nákladov vrátane prepravy na miesto určenia, montáže, uvedenia do prevádzky,
zaškolenia personálu ako aj záručný servis dodaných zariadení súvisiacich s predmetom
zmluvy, ktoré sú zahrnuté v cene dodávky konkrétneho predmetu zmluvy v požadovanej
kvalite, v bezchybnom stave v predpísaných obaloch, v objeme, množstve a v termíne v
zmysle článku 3 zmluvy. Tovar musí byť riadne zabalený a označený popisným štítkom, na
ktorom bude uvedený názov výrobku, výrobca , typové označenie, výrobné číslo, séria, dátum
výroby.
7.2. Dodaný predmet zmluvy predávajúci odovzdá na základe priloženého dodacieho listu, v
zmysle bodu 3.4. zmluvy.
7.3. Pri zníženej kvalite dodávky predmetu zmluvy v záručnej dobe, ak budú tieto nedostatky
kupujúcim reklamované, nahradí v rámci reklamácie predávajúci kvalitným tovarom resp.
dodávkou predmetu zmluvy na vlastné náklady.
7.4. Predávajúci zodpovedá v plnom rozsahu za škodu spôsobenú pri jeho výkone súvisiacom
s dodávkou predmetu zmluvy.
7.5. Predávajúci je zodpovedný za dodržanie bezpečnosti a protipožiarnych opatrení v
priestore pre montáž a súvisiacich lokalitách. Predávajúci vykoná všetky opatrenia na ochranu
priestoru pre montáž a jeho okolia v zmysle platných predpisov a legislatívy.
7.6. Predávajúci, resp. zhotoviteľ je sám úplne zodpovedný za svoje inštalácie, sklady, šatne,
kancelárie, prístroje, zariadenia, materiály, mechanizmy atď. a musí sa postarať o ich
stráženie a udržiavanie. Zhotoviteľ zabezpečí vykonané práce, materiály a výrobky určené a
potrebné k realizácii predmetu zmluvy, alebo jeho časti pred poškodením a krádežou až do
jeho protokolárneho odovzdania a prevzatia.
7.7. Predávajúci a kupujúci si v protokole o odovzdaní priestoru pre montáž ku dňu začatia
montáže uvedú vymedzenie umiestnenia tovaru a vymedzenie priestoru montáže, predávajúci
zároveň predloží nasledovné náležitosti:
- prehlásenie dodávateľa, resp. zodpovednej osoby za dodávateľa, že tovar je v súlade s
požiadavkami, špecifikáciami uvedenými v súťažných podkladoch,
- zoznam pracovníkov, ktorí budú v priestore pre montáž pracovať, s uvedením mena,
priezviska a potrebnej odbornej kvalifikácie každého zamestnanca,
- doklad o preškolení pracovníkov BOZP a PO v rozsahu prác, ktoré sa budú na stavbe
vykonávať,
- odbornú spôsobilosť pracovníkov, ktoré podliehajú k preukázaniu odbornej
spôsobilosti pre dané činnosti,
- uvedenie evidenčných čísel vozidiel, ktoré bude dodávateľ používať a budú mať
oprávnenie vstúpiť do objektu materskej školy/základnej školy,
- osvedčenie, certifikát o odbornom vyškolení servisného technika, ktorý bude
vykonávať inštaláciu, záručný servis zariadení súvisiacich s predmetom zmluvy
vydaný výrobcom týchto zariadení.
7.11. Po skončení montáže predávajúci odovzdá celý predmet zmluvy na základe
preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí tovaru. Na vady tovaru sa vzťahuje
ustanovenie bodu 5.8. zmluvy. Súčasťou preberacieho protokolu budú aj:
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Certifikáty vydané autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami Európskymi
spoločenstvami, ktoré majú oprávnenie (podľa §10 zákona č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní
zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov) na posudzovanie zhody výrobkov s technickými špecifikáciami na požadovaný
predmet zmluvy.
Článok 8
Odstúpenie od zmluvy a odmietnutie dodávky
8.1. Ak predmet zmluvy nebude dodaný v súlade so všetkými podmienkami tejto zmluvy
vrátane jej príloh, vzniká kupujúcemu právo dodávku odmietnuť, čo písomne oznámi i s
odôvodnením predávajúcemu.
8.2. V prípade omeškania predávajúceho s ukončením dodania predmetu o viac ako 14 dní si
kupujúci vyhradzuje právo vypovedať zmluvu a od zmluvy písomne odstúpiť.
8.3. Pri porušení povinností vyplývajúcich z uzavretej zmluvy hlavne pri nedodržaní termínu
dodania predmetu zmluvy a požadovanej špecifikácie predmetu zmluvy v zmysle podmienok
tejto zmluvy vrátane jej príloh môže oprávnená strana písomne odstúpiť od zmluvy a
požadovať od povinnej strany náhradu škody, ktorá jej vinou vznikla, v súlade s platnou
právnou úpravou, pričom platnosť vypovedanej zmluvy je účinná nasledujúcim dňom po
písomnom oznámení o ukončení zmluvného vzťahu.
8.4. Zmluvné strany sa dohodli, že za porušenie zmluvných povinností sa bude považovať
porušenie akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z uzavretej zmluvy.
8.5. Dodávky predmetu zmluvy realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa
zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.
Článok 9
Záverečné ustanovenia, právne vzťahy v dôsledku neplnenia zmluvy, riešenie sporov
9.1. Túto zmluvu je možné meniť len formou písomných dodatkov dohodnutých a
podpísaných obidvoma zmluvnými stranami. Po vzájomnom schválení a podpísaní
oprávnených zástupcov zmluvných strán sa písomný dodatok stáva neoddeliteľnou súčasťou
tejto zmluvy.
9.2. Prípadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknú pri plnení tejto zmluvy sa budú zmluvné
strany usilovať riešiť predovšetkým formou dohody, prípadne, že k dohode nedôjde, spory
budú riešené podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a podliehajú kompetencii
príslušného súdu v Slovenskej republike.
9.3. Vzťahy neupravené v tejto zmluve sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi a
normami platnými v Slovenskej republike.
9.4. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých predávajúci obdrží jeden rovnopis
a kupujúci dva rovnopisy.
9.5. Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je Príloha č. 1 Ocenený predmet zmluvy, rozpočet.
9.6. Predávajúci predloží pri podpise zmluvy, tak ako sa zaviazal v tejto zmluve alebo sa
zaväzuje, nasledovné podklady:
- Doklad o záručnom servise podľa bodu 5.3. zmluvy.
9.7. Predávajúci nesie plnú zodpovednosť za správnosť a pravdivosť dokladov predložených v
zmysle tejto zmluvy.
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9.8. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Mesta Pezinok, v zmysle § 47a
ods.1 Občianskeho zákonníka a § 5a zákona o slobode informácií. Zmluvné strany prejavujú
súhlas so zverejnením tejto zmluvy v zmysle zákona o slobode informácií.
9.9. Zmluvné strany po prečítaní tejto zmluvy potvrdzujú jej autentickosť svojím podpisom a
odtlačkom pečiatky. Súčasne prehlasujú, že obsah tejto zmluvy je prejavom ich slobodnej a
vážnej vôle, že táto zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne jednostranne
nevýhodných podmienok.
Príloha č. 1 - rozpočet
V Pezinku dňa .......................

.........................................
Kupujúci
Mesto Pezinok
Ing. arch. Igor Hianik
Primátor mesta Pezinok

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

........................................
Predávajúci

