
obec Vígl'aš, Zvolenská l, 962 02 Vígl'aš
predmet z.ákaz}<y _ ,,Keď je učenie záŽitkom - Základná Škola Jána Drdoša Vigl'ď č' 436 - l'."-bavenie učební"

Kúpna zmluva
uzavrctá podl'a $ 409 a nasl' zakona č' 5l3/l991 Zb. obchodný zákonník v znení

neskoľších (d'aĺei v texte ako.,zmluva" v pľísluŠnom gľaĺnatickoÍn tvare)

Zmluvné stľany

Kupujúci: obec Vígl'aš
Sídlo: Zvolenská I,962 02 Vígĺaš
Zastúpený: [ng' Róbert Záclrenský, statosta
tČo: aB2038Ż
DIČ: Ż0Ż1318761
Bankové spojenie: Všeobecĺrá úverová banka, a.s.

IBAN: SK8502000000003992695151
Tel.: +421455394213
E mail: r{ałss&@yiglgsJ'ę!
Zéłstllpca na rokovan ie
vo veciach techllických: PaędDľ. Dagmar Budincor,á
Tel: 045/5380228
E rnaiĺ: zsviglas@gmai]-Loll]
(d'alej v texte ako,rKupujúcĺ" t pľíslušnom gľatnatĺckotn tvare)

Pr'eĺlávajúci:
obchodné Íneno: Dafťer spol.s ľ'o.
Síd[o: Včelár'ska l',971 aL Pľievi<lza
Krajina: Slovensko
Štatutánry zásttlpca: Iĺlg. Dalrieĺ Kľajčovíč
tČo: 36 3Ż0 439
DtČ: 20215925 Ĺ 8

tČ opn: SK202l5925l8
Bankové spojenie: SLSP a.s. Pľievidza
Číslo účtu 1 IBAN: SK54090000 0000 a372 767 8a0
Registrácia: okľesný súd Trenčin, oddiel Sro vložka č
Tel.: 0903 284 701
eĺnailor,á. adresa: satalova@claŕ}br.sk
(d'aĺej v texte ako ,,Prcdávajúci" v pľíslušnom gľamatickom tvare)

1288Íl12

Pľeambula

Zmluvĺré strany uzatváľajú zmluvu na dodávku tovat'u, ktoĺ'{ĺ je r'ýsledkom postupu zadania ziłkazky
snízkou hodrtĺ:tou sírlade so Zákonom 3Ęĺ2al5 Z. z o verejĺlĺ:m obstaľár,aní aoZlnenę adoplnení
niektoqý'ch aákonov na pľeclmet zákazky:,,Keĺl' je učenie zážitkom - Zĺĺklaĺlná škola Jána Drdoša Vígl'aš
č. 436 _ vybavenie učební"

CI.I
Pľeĺlmet zmluly

l. Prcdnletom znrluvy je áväzok Predávajťrceho dodať Kupujúcemtl pľedttret kťlp.v- ĺleŕinovaný
v Prílohe č. ltejto kúpnej zmluvy * opis predmetu zmlur'y'(časti 1 aż 4\ a v čĺárrku II tejto zmlur'y.
Tovar sa Pľedávaj,&ei zavdnlje dodať r,o vyhotovetlí, s výbavou a spľievodnou <lokttlllelttácíou

nrininrálne r'zmysle špeciŕikácie uvedenej v tejto prílohe'
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2. Preclávajúci sa zaväzrrje dclcla1'Tovar špecifikor'allý v botie l. člálrktl l (d'alej V t€rxte ako ."Tov:}ro',

1, pľísĺuŠnom gľaÍnatickoĺn tvaľe) a Kupujuci sa zar'äzuję T_ovaľ prevzíať a zaplatiť za Tovar
cloho<lnutú kúpnu cenu, všetko za poclĺniellclk clohodnrrtých v tejto zmlłrve'

3' Preĺlávajrici sa zavazuje dodať Tovaľ špecifikol'allý r, bocle 1. článku { ĺta aclľesu:Záklaĺlná škola
Járra Dľdoša Vígl'aš č. 436, 962 02 Vígl'aš

cl. II
Kúpna cena

t. Kripna cęĺla za doclanie Tovaľu je statroven{ 1,ýsledkonr i,eľejltéhĺl obstaľár,aĺlia identifikovanéhĺl
v boĺĺe pľeantbuĺa te-ito zlnluv;" nasledor'ne:

č:rsto č.1 ŠľotsL1'ł laboratóľny nábytok

Pakial'uchádzač nie je pĺĺĺĺctl DPH, uvedie ĺa v trlĺlłluke

Čast' č.2 Didaktické pomôck-l"

Pokicĺĺ' uchłźdzač nie.iel platca L)PH, uvedie to v ponlłke

Cast'č.3 ĺKT rybavenĺe

Pokiłĺ'uclłótlzač nie je qsĺĺlĺcĺl DPH, uvedie łĺ: l'1loľlłlke.

Čast' č..ĺ Vybavenie oĺlboľnej učelrne

Námv položky IV{nožstv'tr

Cena bez
DPHzaźl
ĺEURl

Ĺ]ena bez
DPH
IEURI

DPH
IEURI

Cena
s DPH
IEURI

Škoĺský a laboratórny nábytok _
viĺl'. pľíloha č' l _ opis pleclmetu
zmĺuvy

1 súbor t.63?,- 3?6.40 1.958,40

Cenaza pľeclmet zákazky celkoln 1.958,40

Názov poloäg'' Mnożstv'o
Cena bez
DPH za á

IEUR]

Cenabęz
DPH
ĺEURl

DPH
IEURI

Cena
s DPH
ĺEURl

Didaktickó pomôcky - príloha č
ĺ _ opis predĺrletu zlllluvy

1 súboľ 35.108,35 7.02r.67 1Ż.l38,02

Cena zu pľedmet zź/ĺazky ceĺkom 12,130,02

Názov polożky Množstvo
Cena bez
DPH za á

IEUR]

Cena bez
DPH
IEURI

DPH
IEUR]

Cena
s DPH
IELIRI

ĺKT r.1'bavenie _ pľíloha č. l _
opis pľedmetu zmluvy

1 súboľ 7.174.- 1.494,80 8.968,80

Cena z'l pl e<lmet zćtkazky celkonr 9.968,80

NŁov poloŽĘ IVĺłrožstvo
Cena bez
DPFI za á

tEUR:I

Cena bez
DPH
IEURI

DPH
tEURI

Cena
s DPH
ĺBURl

V1.'bavenie oĺ1borne,i učebne _
príloha č. l _ opis prednrettl
zmluvy

I sťrboľ 10.349.50 2.069.90 t2.119,14

Cęna za pľeđmet zél'ĺazĘ celkom 12.419,40
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Pokicĺl' uchťĺdzač nie 'ie platca I)PH, tłvedie to ,- pontúe .

Ż' Kúpnou cellort sa lłzutriie maxinlálna kťrpna celta vľátane všetkých poplatkov súvisiacich
s dodaním Tovartl' a to najmä colných a daňovýclr poplirtkov. konrplexného zabezpečenia služieb
spo-jených s doclár,kott Totĺłľu (náklady na dopľavtt, poisteĺtie resp' illé lláktady} a Yrátalle
y.vkotl an i a pred pľeclaj né ho servis u a zaš ko len ía.

]' Zneniť v'ýšku dohocllluiej kťlpnej cerry pocĺl'a tejto zmluvy je rrrožné len v prípaĺĺe Zmeny výšky'

dane z pľidanej hođnoĘ, pľípadne r'dôsledktr Zmeny pľár,nyclt pľedpisov upravu.iriciclr výšku cla.

ĺĺane pľípadne iných zĺkonllých popĺatkov.

CI. III
Pl:rtobné podmĺenĘ

1. Kupujúci neposkytu.je zálohtl aĺti predĺlavok lta doclatlie Tovanl.
2. Tovar clodá Predávajŕrci Kupujťtcelnu na záklaĺlc. objednár'ĺĺ-v- vystar'eltei Ktlpujúcim'
3' Platba za Tovaľ sa realizu.ie bezhotor'ostne pľevodnýrrr pľíkazoĺn na ťtčet Prcdávajilceho- ĺla

základe ťaktíu',l, vystavenej 1-l1ęd{yąiťlcinr a <lĺ;ručerre.i Kuptl.iťrcettłu, po pľer'zatí Tovaľtl
Kuptliťlcinr.

4' Platobné podmienky' boli dohodnrrté tak, že Kupuiúci sa zal,äzuje kťrpntl cenu Za Tor'aľ podl'a

tejto znluvy uve<lellú r,bo<le 1. ćlállku II zlrrtuvy zaplatiť na záklacle faktťu-v cloručenej

Kupujúcemtt pii pľotokoĺánrom o<tor'zĺlalrí a prevzati Tovaľu.
5' Zástupconr kupujťrceho na prevzatie Tovarrt.ie; PaedDr. Dagmaľ Budincor,á. Pľeberací protokolje

lreodĺ1elitel'notl sťlčastbrr f'aktťlľy v1''stavene'j pľeĺlál'ąiťrciĺlr.
6' Poĺĺnrienkou vystavenia tbktúry nlusí byti zntluvný'nri stľaĺtami podpísaný Prebeľací pľotokol o

prevzatí Tovaľu vystavený'v súlade s bodom 4. článku ĺV tejto zmlul'1''.

7. ľr{iestoln pre ĺĺoľučovanie faktťrry s pľílolrou l', písolltnej f'onlte je aĺlresa Ktrpujúceho uvedeĺrá' v

záIllaví tejto znrlttvy' pokial'sa znrltlvné stľälly rreĺlohoctnťl írrak. Pľędávajúci je povinný doľučiť
Kupujúcemu ŕbktúru v niĺnimáĺne štyroch r'yhotovettiaclr. Predávajťlcim predložená f'aktúra k
ťllrľade rnusí obsahovať zákonom stanovelré náležitosti. Zrllltlvné stľany sa ĺlohoĺĺli. že fbktŕlra

musí obsahovať najnrä:
a) názor' Tovartt,
b) deĺi ĺ1oĺlłutia,
c) predrrtet ťrlrrady,

đ) igo predávajúceho, obchodné meno pr:eclár,a.iúcehcl. 'f]IČ pĺedár'ąiúceho'
IC DPH predár'ajťlceho'

e) identiÍikáciu zlrrltlvy'(prípadne dodatku k zmĺuve), ITľVíS kód pĺ'ojektu. r'ráľnci
ktolého sa clodaĺrie tovalov realiztrje.

t) čiastktr k ťllrľade,
g) DPH"
h) splatnosť taktúry'

8' Zmluvné stran1, sa dohodli, že splatnosť ŕ'aktriry je 60 dní odo cĺňa ĺlortrčenia faktúry
Kupujťlcemu. Zmluvné strany vzájornne konštattliťl, že dohocĺa o lehote splatnosti podlä tohto

brrdu zmluvi.' nie je v lrľuboľt ÍlepomeĹe k pľávatlt a poviĺtnclsfianl zliotoviteĺ'a zo záväzkovélro
vzťahu zaloźenélro totlto zrtluvott.

9. Ak faktirľa doľučená Pĺedávajúci* nespíňa zákonné poĺlmienk1,'v znrysle ĺ:sobitného pľedpisĺr

resp. poĺImienky dohoclnuté totlto zm1uvou. je Kupujúci opľávnený ŕ'aktúľu vľáĺiť PľeĺJávajúcemu

tla prepľacovanie. V takcrntto prípade rrie -ie Kupujúci v onteškarri so zaplatením kťrpnej ceny

Predávajťrcenlu.
10. Preĺĺávajťlci berie na vecloĺllie, že preclntet kťrpne_j zĺnluv'v buĺle firlancclvaltý zo štł'ukiuráĺnych

fonĺlcrr'Európskej ťlnie na záklaĺJe zmĺur'y o posky.tnutí nenár'ľattréhĺl finaĺrčného príspevktl (d'alej

lelt 
',NFP") 

z ĺntegrovallého ľegionálneho opeľačného ĺ]ľograĺnu. kód výzvy tRoP_P02-SC22Ż-
?aL6-L3, uzavretej nteclzi Ktlpujúci*l a posk'vtovateĺbm NFP. a to kolrtbiĺtáciou predtinancovaĺria

a ľet'undácie'
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obec Vígt'aš, Zvolenská l,962 (l2 Vígl'aŠ
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ĺ1. Znrltlvné Strany be_.ľú na vedolttie, že kťtpĺra c.eĺta'.ie hraĺlená. na záklacle znrltlvrl'o poskytnutíNFP
a ŕaktúľa. v prípade pľeclŕinancovaltia, bude zaplateĺrá Pľeĺlál,ajitceĺtlu po pľipísaní NFP na úČet

Kupujŕlcelro.

Čl. rv
Doĺlacie poĺlnłienky

l. Predávajúcije povinĺlý Tovar dodať najneskôr do l20 kalendáľnvch ĺlní odo dria nadobudrrutia

účinnosti Ęto zmĺuvy. Presný <leťr ahoilina dodania Tovaľu sa stanolí po dohoile znrÍuvnýclt

strán'
Ż' Dohodou o presnom dni a hodine dodania Tor'aľu sa rozuĺłtie. że Preĺĺáva-iŕlci písomlre alebĺl

pľostre<lllíctvom eĺrlailtl lla aclľestl zsviglasí.4gľnail.con'l oznáĺni Ktlpujúcernu deň a hodirru

do<lania Tovartl rrajmenej seclellt pracovrtých ĺlní pred saĺllotnýnl ĺloĺlaním Tovaľu. Pre prípacl, ak
abselttuje objektívtia skutočnost' v1.'lučujúca pľevzatie tovaľu Kupr{(lcinl, .ie Kupujúci povirrný

písotnne aleŁlo pľostrednícťvollt elnailtl deň a lrodinu ĺlo<laltia' Tovłrľtl potr,ľcĺiť. Pcltvrdelrie ĺlňa
a hodin;' ĺlodania Tovartl zo stľaIty' Kupujúceho je nevyhnutnou podntienkou pľe odovzdanie
Tovaru.

3. Pľedávajúci.ie povillnÝ ĺĺoĺlat'Totaľ, ktory je špecitikovarrý r, tejto zmĺtlve nový a bez vád, v

bezchybnoĺrl a plne ŕ-unkčnonr stave. v požadovanej a <leklaľovarre.i kvaĺite, s príslušnými

certit'ikátIrli, návodmi a vylrláseniaĺni o zhoĺlea pľi ĺ;dovzdávaní Tovant resp. pred podpisolll

Prębeľacieho pľotokolu je Predávajúci povinný' pľeĺlyie.sť jeho t'unkčnosť.
4. o dodaní Tovaru Pľedávajúcim a .ieho pľevzaaí Kupujúoiĺn spíšu Zĺllluvné stľanv písoĺrrný

Prebeľací pľotokol' Prebel'ací protokol na znak sťrhlasu s cłbsaItonr ĺrsob'v o1:rávnetłé konať v mene

Predávaj úceho a Kupujťlcelro poclpíštl.
5. Podpisom Pl'ebeľacieho pľotokolu osobami oprávnellÝmi konať V ftreĺle Kupujťrceho asúČasĺte

osobou opľávnenou koltat' v tllene Pľedáva.iúcehcl sa povaŽttie Tovar za ĺloclaný' Kupujúci nie je

povinĺrý preberací protokol podpísať' a to najmä ak Tovaľ vykazqje z_iavné vzrcly pľípacĺne
yykazuie \'iditelhé znaky' pĺ;škodenia prípadlre ak predávajúcĺ odmietĺle pĺ'edviesť furrkčnosť

Tor'aľu pľecl prcvzatím Kupujúciln.

ct. v
Záľuka

t. Preclávajúci rylrlasrr.ie, Že preberá zźĺväzok. Źe clodaný To\'äľ buĺle spôsobilý na použitie na

o5y-yklý účel a že si zachor,á clbvyklé vlastnosti mininrálne po dobu záruky'" ktorá je ĺniniĺnálne
24ĺllesiacov.

2. Z'fuuka začína pl.v-nťrť dňom docĺania Tovaľu.
3. Ak je vada. ktorá podstatne ovplyvňtr.ie pouŽitelhosť Tovaru zavitteĺtá Predávajúcim. je

Pľedár,ajťrci povillný uhmdiť Kuprtjŕlcerlru škoclu v zmysle $ 373 a nasleĺ1u.júcich Obclrodnéhcl

zákonníka.
4. V prípade zistených vád alebo nedoľobkov Tovaľu resp' "jeho častí (r'rátane nedoclľžania

pľedpísaných paľalttetľov) resp' r,lastností Tol,aľu alebo niektoľeii jehcl časti) je Kupr{ťlci
ĺlpľávnený uplatniť r,oči Prędár'ajťlcentu ltáľok zo záľuky za akosť cliela v ĺáĺllci záručnej cĺoby v
ľĺlzsaltu pľilrreľaĺrom povahe az'źĺvatllł':isti vacĺ1'/vád alebo nedoľobktr'

5. Ktlpujúci je por.inný uplamiť si svoj ttáľclk zrr zártrky najrreskôr do tľiĺĺsiaticlt pľłrcclvnýchclní,

ođkedy sao jesruujúcej vaĺJe/vadách clozvedel. Uplatnenie nároku je Kupujúci povinný upĺatĺriť

písomne výzvou ĺla oclstránenie vad1.'/r'áł{ Tovaru so stľuěnýttl popisoĺrt jesrvrriircej vady/r'ácl

Tovaru prípa<lne jelro časti'
6' t,reclávaJúci je povinný' vykonať obhliaĺlku Tovaru alebo jeho časti a pľistúpiť k odstnáneniu

r,adyiváł Toval.il pľípadne jelro časti v mĺeste" kde sa Tovar l'esp' jeho časť, kĺtrrá lllá vaduivadv

''o.i'á,l'o. 
KuptliťlciJe povinný posk1.'tllúť Preĺlávłrjťrcenru potrebllú súčilrĺrosť ato tak, aby boĺo

možĺté v čo na.ikľatšonl čase vaduivady odstľárriť. Prec{ávajúci nemá nár'ok tra ĺtáhradu nákladov

súvisiacich s dopľavou do ĺlliesĺa, kde sa tovaľ resp' jelto čast' nacháĺlza aIri Žiaĺlny" iný peňaŽný
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rráľok súvisiaci s cl<lstránenírll vacly/vád Tovaru ľesp' jeho časti' Odstľállellie vac{y,'vád je povinný

Predávajúci vž.cly rrskutočĺliť na vlastný ŕlčet.
Pre pľípad, ak Predávajťrcí zĺstí, že ltie je lltoŽné oclstrániť l'aclul'vad)' na Toval€ resp. jeho časti

priamo v tnieste kde sa naclrá<iza, je povinný na svoj účet zabezpečiť prevoz Tol'aru resp. jeho

časti do autoľizovanélro seĺvistt.
Ak Pľedár,ajťrcí po výz,ve Kupt1iťlĺ..elro neodstránĺ vaduivad}'' l,lelri:te ĺla.ineskôr do 15 ĺlní od

cloručenia písomrrej výzvy a zmluvlré strany sa ĺtecĺolrodnťl inak. je Ktlpujúci opliivneriý

zabezpeč'iť odstránetrie vacl.v*/vád Tot aľu pľípađne jeho ćasti na svoj účet v autoľizovanoĺtr sen'ise

resp. tl illého pľeclajcu tla nákla<l.'- Ktlpujúceho. Takéao svoje rozhodntrtie oznáĺni písomne

Pľeclávajúcemu '

Všetk'v náklady súvisiace s oĺĺstránenírrr vady/r,ád Tol,aru alebo jeho časti spôsobĺlm pocll'a bodu

8. článku V tejto zmlur'y.je por'inný Pľeclávajúci n:rhľałliť Ktlpujúcemtl najneskôľ do irochĺiní oc1

doručenia vyťrětovania náklaĺlov PľedávajÚrcelrru. Kupujúci je povirrný písoĺnne oznámiť

Predávajúcemu výšku nákladov y'vnaloženýclt lta o<lstrárrellie va<l.vlvád Toval'u alebo jelro časti

bez zbytočného oclkla<lu po ich zaplaiení. Náklacĺmi pre účely'o<lstránenia vaĺlrv diela sa rozutttejŕt

najmä všetky' 1,ý'davky Kupqiircelło súvísiace s doprävotl. všetky' výdavky' súvisiace s prípadnýnr

posúdenim r'ady/vád, výclavky na. ĺnatel'iál a riýdavk'v na pľácu.

Preĺĺávajťlci nenesie zclclpoveclnosť za vad1,' spôsobené neoc{bolrlotl prcváĺlzkou, lteodbornou

obslulrou alebo neoclboľltort ťldrźbou. Reklanráciu Kuprriúceho je však Pľectávajúci vž.d;,

opl.ár,nený zanrietnuť iba na záktade o<lboľného vy'iadretiia. ktorc je Predávajťrci povillný
Ktrpujúcemu spoltl so zamiefnutíĺn rekĺamácie zanriemtlt', itrak słt lrrá za iĺl. źe k zanrietnutiu

ľek laĺtlĺicíe rledošlo.

t0

8

9

2.

3

Čl. vĺ
Servisné poĺlmienky

1 ' Predpľedajný servis je povirrný Predávajťrci zabezpečiť lra vlastné náklacly.

?. Predár'a.iťrci je povilrný ĺra písoĺnný pokyn kuptljťlceho vykonávať bezodplatne zĺľučný sen'ĺs.

oclplatne pozártlčrrý autoľizovaĺlý serr'is, úĺĺľžbu a opľav}'' Postttp zlllluvných stľán pri

oĺlsťraňovaní vadylváĺJ Tovaľu resp. jeho časti upľar'uje čl. V tejto znrluvy'

3' Pľe<ĺávajúci sa zavazvje zabezpecit'dođár,ktl oľiginálĺl'vclr náhľadných dielov, dieĺcov

a príslušenstva a ostatnýclr ĺto<lávanýclr kołnponelltov zákÍadne,i a doplnkor'ej 1'ýĺ:lar'!' pl€ tovary

Za celly poľovnatelhé na trliu v mieste a čase a tĺl l1łl základe písoĺrlnej objednár,ky kupujťrceho'

Pokial; sa je<lná cl záľučné opľaYy ̂ ie 
povĺnllý postttpovať v súlaĺle so zánlčnými podmienkami

clohodrru{'nli podĺä tejto z.ĺn ĺtlvy'.

čl. r-lĺ
Zmluvné pokrrĘ a úľoky z omešk:łnia

Znrluvné stľatl!' Sa dohoĺlli" źe v pľípacle, ak Pľedávajrici nedodá Tovar ľiadne a vc1as

Kupujťlcenlu, .ie Predáva.iťlci poviĺtĺtý zaplatiť Kuptliťtcelrtu zĺtrlttl'nťl pokrrtu vo výške 0'5%

'côltiovej 
zmluvrrei ceny Tovartr kaž<lý aj zać,atý deň onreškania sjehcl doc{anĺnr. Nárok

Kupujúcáho na rráhľadu škoĺĺy zay:latením zlrrluvnej pokuty llie je dotknuľý' V prípade

omišĹania Predár,a.iťlceho s clodaníln Tovaru o viac ako ]0 dĺlí, .je Kupujúci oprávrrený od tejto

znrltlr'y oĺĺstúpii''
Znrluvné 

't.uny.' 
sa dolrodli, Že pľe pľípad, ak Prędávajťrci odrrrietne strpiet'výkorr kontľoly pocllh

článku X bod 12 tejto zmluv1.', je povĺnný Kupqiúcenru zaplatiť zmluvĺlú pokutu r'o výške 25%

z cę.lkovej znluvnij ceny Tovaľu za každé jeĺlnĺr poľušenie. a to aj opakovane. Náľok

Kupujúceho na náhľadu škocty zaplateníln zmlur'neł pokutl nie je clotkrrutý'
y pripade nedot{ržania lelrory spĺatnosĺi faktťrry je Predáva.júci oprávllený uplatniť si łjrok z

onleškania 1,6 1,ýške Ü,03oia z nesplatenqi čiastky ĺstilly za kažĺlý deň olneškattia so zaplatením'

čl. t'lĺĺ

Strana 5 z 8



obec Vígl'aš, Zvolęnská 1 , L)62 (l2 Vígl'aš
pľeĺlmet zákazky - 

'.Ked' 
je učenie záŽitkoľn - Základĺrá Škola Jána DrdoŠa Vígl'aš č' 4]6 - ry'baveĺrie učební"

Vlastnĺcke pr:ĺvo

Kupujťlcí lla<lobudne vlas{nícke pľávo k Tclvaľu dňom jeho riaclneho doclarlia Pľeclávajúciĺn, r'
sťltade s poclĺnienkami stalrovenými r' tejto zmĺuve. okamihonl nadobudtlutia vlastlríckeho práva

k Tovaľu pľectrádzajťr na Kupujúceho všetky' riziká vyplývajúce z jeho uŽívania, r'rátalte jelro

poškodenia. prípadne zĺtičenia'

čl. ĺx
Zánik zmlur'Y

1. Táto zĺnluva zaniká:
l.l. ak sa nestane ťtčitlnotl v sirlacle s čĺánkom X boĺl t. teito zlnluvY ani clo 24 lnesiacovod

nadobudnutia jej platnosti,
l '2' písolnnotr doh'odou zĺrlluvných stľált, a to ku dňu uvecle.ttéĺnu r' doltode,
l.3. odstťrpením clĺl zlltltlvy v prípadoch' kforé stanovtlje táto zltlluva a !i 344 a ttasl. obchoĺlĺlého

zákonníka'
Ż. f)dstúpenie od znrĺttvy nadobúda účinnosť dřlom jelrcl dol'učeĺlia clrulie.i zmluvlle.i stlane a zlllluva

sa zrušuje od tolrto dňa a nie od jej počiatku.
3. Kupuiŕlci.ie oprávnellý ocl zmluvy bez pľedcháclza.iúcei písontĺlei '-ÝZv.l' odstúpiť. ak Pĺ'eclár'ajrici

a) clodá tol,aľ, ktolý nespiřla technické paľaĺllett'e cleklarovaĺlęi v cenovej pontlke,

b) nebuĺle aĺti do 3Ü <llrí oĺlo t{ňa uzafvorenia feito znłlur'1.' zapísaný r, Registľi płlľttlerľov

veľejného sektora (skľátene RPVS),
c) poľuší povinnosť pcldl'a čláĺrku X bod 2' písm. a) až g) te.jto znlĺttr'."--'

d) ak súcl ľozhodol o začatí kcrnkurznélto konania týkajúceho sa Predávajúceho ako tÍlžníka,

e) vstťlpi do likviclácie"
ť) .ie ako por'iĺtný ťrčastnikolll exekučného konania.

čl. x
osobĺtné ustanovenia

1' Táto zmluva naclobťrĺla platnosť drionr jej poclpisrr obidvoĺlri zmluvllými strananrí a účinnosť po

splnení pos lednej z ttas ledovnÝclr podm ieĺrok:
l.1. zverejllenie zĺttluv5, v súlade s $ 47a ods. 1 zĺkorra č'. 4011964 Zb' Občiansky zákonník

l, znení neskor'ších pletlpisov.
l.Ż. preĺlkĺtzatetilé schváĺenie pľocesu veľejnéIro obstaľá.vania, výsleclkonl ktoľéhcr bolo podpísanie

tejto zĺnluvy, ak sa takéto sclrválenie v sťtvislosĺi s poskytnutíĺn NFPĺta zćlklade zmluvy o

poskytnutí nenár,rattlého t'illančného prŕspevkuĺltĺneĺlzi poskytovatelbnr NFP a t'lbcotl Vígl'aš,
na pľojekt:

,.Ked' je učenĺe záŽitkorn _ Základná škola.ľáĺla Dľdoša Víglbš č. 43ó"v1"žadł'rie.

Podmienky uve<leIlé v čl. X boĺl l.l, 1.2 ĺttusia ł:."_ť splnené kumtllatívne.
2. Predávajúci je povinrrý strpieť r1kon kolrtľoly/auditu sťrvisiacęhcl s dodávanýĺlr Tol'aľom pocĺl'a

tejto znrluvy, pľácaĺrri a službarrri a r,Šetkýĺlrí činĺtosťaĺni podl'a tejto zllłluvy a to kedykolvek
počas platnosti a ťlčinnosti zmĺtlr,-v o poskytllutí rtęllávratného tinančného pľíspevku, a' to
oprávnenými osobanri a posk1''tnirť im všetku potrebnú silčinnosť. opľávnené osob;- sú na výkon

korrtro l'v-iaud itu sú rl aj lrrä :

a) Posk1'tclvatel'a ním poverené osoby',
b) Úwar vnútoľného arrditu Riadiaceho orgiŁrru alebo Spľostredkovatel'ského orgálru

a nimi poveľené osob;'',
c) Najvy'šší konĺolný ťlrad SR. Úľad vĺá,Jnelro auditu' Ceľtitikaěllý oľgána tlittti

povetené osoby.
<l) oľgán auclitu, jeho spolupracujúce oľgálly,' a osoby pĺrverené rta výkon
kontrolyiauditu,
e) Splnclrnocnení zásttlpcovia Euľópskej Koĺnisie a Euľópskeho <lvclľa audítoror''
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Q oľgáll zabezpečuj ŕlci ochrantt tirlančnýclr záujĺnor' EÚ.
g) osoby prizvané oľgánrni ul,edenýltliv písĺn. a) aż] r,súlacle s pľíslušnýĺrli
právlr.vmi pľe<lpisnri SR a právnynri aktnri EU'

Pokial' nie _ie v tejto znrluve uvedené iĺrak. všetky oznámenia, vyhlásenia, žiaclosti" výzvy a iné

úkony v sílvisĺosti s touto zmluvou a jei plnerlíĺll (ďalej letl ,,Písomnosti") ĺnusia byť uľobené v
písoľrlnej foĺrne a doručené lla adresu <lruhe.j zlnltlvnej stĺ'aĺty tlvedenťl v záhlaví te.jto znrluv-v.

Písomnosť sa povaŽtlje za doľučeĺtú pokial' v tejto zĺtrluve nie je trvedené inak za nasledovnýcĺl
podniienok:

a) v pľípade osobného ĺJĺlľučovaltia oĺlovzĺlallíllt Písolnnosti osobe_. oprávlleĺtej pľi-iínrať

písomnosti za tťtto zmĺul'nú siľantl a poclpisont takej osob1.' lra doľučeĺtke ďalebo kópii
doľučovalrei Písornnosti, alebo cldĺnietnutírrt prevzatia Písomnosti takĺru osobotl:

b) v prípaĺle doľttčovania pľostľedltíctvom Slovenskej pošty, a.s. alę.bo iného donrciovatel'a

dorttčeníltt na acĺresu zntluvnej strany 3 r, pľípade ĺlopoľučenej zásielky odor'zdaníĺn
Písolllnosti osobe opľĺr,nenej pľijíĺnat'písomnosti Za tťlto zmluvĺlú Stľaĺiu a po<lpisom ĺakej

osoby na <loručenke.

Čl. xt
Záverečné ustanovenia

t ' Akékol'vek Zmeny tejtcl zrrrlttv."--. je možné uskuročnit' iba písonrne ŕbnrrou dodatkov k zmĺuve

v zmysle príslušnýclr ustattovení zákona 34312015 Z. z' o vęrejnom obstarávaní a o Zmene

a <loplnení niektolých zákonov t,znení neskorších pl:edpisov. po<lpísanýclt osotramĺ opľávlrenýmĺ

konať za zmluvĺré strany.
Ż. Pľávne yzťalt'y r'ýsloyne totlto zĺllluvclll neupľavené sa ľiacĺia ustattoveniami zákolra č.5l3/199l

Zb' obchclĺlný zákonrrík SR v zlretlí nes[ĺoľších preclpistłv, resp. pľísĺtlšľrýrlli l'šeobecĺte

záv azný ni pľávnYrrr i pľedpisnr i S lol'eltskej ľepu bl i ky.
3' Predávaiťrci vyhlasuje, že ku dňrr podpisu tejto znrltlvy si ako pańneľ veľejnélro sektĺ:ra splnil

povinnosť zápisu clo ľegistľa paľtneľov vere.iĺrého selĺtoľa v znrysle zákona č,. 3l5lŻ0L6 Z. z.

o ľegistri paŕneľov veĄlrélro sektora a o ZÍlleÍle a ĺÍopllrení niektorych zákottov t' zĺtení

neskoršíclr pľe<lpisor,.

4' Zĺnluvné stranY sa zaväzqiťl, že všetky spory' kioré r,1.'pĺyrrú v súvislosti s touto zmĺttr'ou budťt

ľiešiť prednostne cestou ľokovaní, aby dospeli k clohoĺ|e. \r pľĺpaĺĺoch. kedy alri potoĺn nedôjde k
<loho<le zmĺuvných strán. sa zĺnluvĺré strany dohodti. Že spory bu<lú l'ĺešené podl'a prísluŠných

ustanovetlí obchoclného zákonníka a ostatných všęobecne zavđznr-*clr pľávnyclr preclpisov.

Týrrtito pľedpisrni sa ľíadĺa aj r'zťahy ĺreupravené v tejto zĺnluve.
5' Pľeclávajúci je povillný plniti všetky povĺnrlosti pot{l'a zákona o verejtttrm obstaľál'aĺtí a iných

sťlvisiaciclr pľávny.'ch preĺlpisov (o.i. zákon č' 3t5120l'6 Z. z. o ľegistri pańtreľov verejného

sektoľa a o Zmene a ĺloplneni niektoĺých zákonor' v zttettí lteskorších predpĺsov), najmä:

a) pľostredĺlíctvom oprávnene.j osob1, vĺesť a udľŽiavať svo"i aktrrálrl.v z.áznam v ľegistri paĺtneľov

verejĺléIto sekt<lľa.

b) zabezpečiť splnenie povilłĺlostí pclcll'a písrn. a) tr každélio subĺlodávateĺ'a a ĺlavrltovaného

subdoĺĺávatel'a, ktor',Ý vie aĺebo ntłĺ r'eclieť, ž,e ním poskytované plnerria súvisia s plnenílrr

pľednretu Ęto zrlrluvy.
c) oznamor'ať Kupuiťrcenru aktuálne údaje o svojich subđodávatelbch, údaje o osobách

opľávnených konať za sub<loclávateĺbv v rozsahu pclcĺl'a zákoĺta o l,eľeitroĺn obstź}ľávaní. údaje

o pľedllrete subclodávky a pocliete subdodár,ateĺ'a na plnení predmetu ztrrlttvy'"

cl) zabizpečiť, aby sub<lodávatelia spínaĺĺ pot1ĺnienky úcasti ýkajúce sa osobného postavenia

nového subclocĺávatel'a v takotĺl rozsaltu. v akotn sa požaclovali od pôvoclrrého subĺlodávatel'a s

pľihliadnutítrr na ľozsah sub<lodávkv: nový stlbdodávatel'musí byť opľár'nený dodávať tovar.

posk\,tovaf'sltlžb-v. ľesp. r.1'konávať stal,ebné pľáce v rozsahtl pľedmetu subĺlodávky.

6. Preĺĺávaiúci je povinný ttr.iesť Zozn&m svojich subdorlávatel'ov spoĺu s pľedmetom subĺloĺĺávk'v a

podieloĺrr na célkovej ręalizácĺi Zlrrlttr,.v.. r, Pľílolte č.2 tejto Z,lnluvy. Pl'eclávajrici je opľávnený

)meniť subdoclávatelň leĺl s pĺ'e<lchádzajúcim písoĺnnýln sřllrtasom Kuprriirceho. Žiat1ost'o zmen(l

subdoclávatelh písornne pľeĺ1kĺaĺlá Predár,ajťlci Ktlpujŕrcemtl tnittitnállte 5 pľacovných ĺlrrí pred
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plánovanýrrl dátumont zmetly subdodávateľa' Predávajťlci je v súlacle s $ 4l ZVo povinný'

üvádzať aktuálne údaje o svojiclr srrbdodávatelbch. ridaje o clsobáclr opľávnenýclr konať za

subdodávatelbv v ľozsahu *"ná a priezl'isko' a.dresa pobytu. dárum naľodenia, údaje o pledntete

subdodávky a podiele stlbdodávatel'a lra celkovej ľeatizácii Znrluv-v' Tieto ir,ŕbnrrácie uvádza

Predávajúci v Prílohe č.2 tejto Zlnluvy. Pledávajúcije povinný požadovať od subdodávatelbv

poskytclvanie aktuálnych đĺu;ou poál'u pľedchádzaiúcej veťy a je povirlný bezo<lkla<lne

poskytovať aktuaĺizované údajó Kupujúcemu' Ak Pľedávajúci lrodlá zmeniť subdodávatel'a poěas

trvania Zlnlur.y' je povinný spotrr so Žiadosťou o zmentl subdodár'atela poskyĺlúť Kupujťrcelnu

všetky ridaje podi'a iolrto ďstavca a doklady pľeukaztrjúce splnenie podlrrienok účasti _ $ 32 o<ls.

1 písin. e) dkajúce sa osobnélro postavenia nového subdodávatel'a v takclru ľozsahtt, v akom sa

pozuaoouiĺ óa povoaneho subdodávatęl'a s pľíhliadnutíĺt na rozsah subdodávky''
'7. Ťáto zmluva je vyhotovellá t, št-vroclr ľovnopisoclr, z ktoých každý má plaulosť originálu, s

jedným vyhotóvenínr pre Pľedávajúceho a tromi v.vhotoveniami pľe Kupujťrceho.

8. Żmlüvné stran'v prehlasu.iú' že obiahu tejto znrlul-v poľozumeli, text je pre nich <lostatočne trlčĘ
a zrozumitelhý, zmtuvtl'uzat!árajú slobodrre. vážne, nie za nápa<lne nevýhodných po<lĺnienok a

bez nátlaku a na zĺrak súhlasu s jej obsahom ju vla-stnonlčne podpisuiťl.

Prílohy:
P,.ílď* č. t _opis pľeclmetu zmluvy je jedncltĺivé časti t aż4 (aj eĺektronickej podobe vo tbrmáte .xĺs)

Pľílolra č.Ż _ Zoznam subdodávatelbv

-,n ý}t f-a'łl J:^ lg .l. 2o/1


