Príloha č.3

Zmluva o dodávke tovaru č.....
uzavretá podľa zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
(ďalej len „zmluva“)

Čl. I
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Natália Bendíková
Sídlo:
Hrušov 135
V zastúpení:
Natália Bendíková
IČO:
44314167
DIČ:
1080167022
Tel.:
+421915800604
E-mail:
ubylinkarky@gmail.com
Bankové spojenie:
Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:
SK3902000000002493704151
Zapísaný:
Okresný úrad Veľký Krtíš, č. živnostenského registra: 660-7102
(ďalej len“ objednávateľ“)

Dodávateľ:
Sídlo:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Telefón:
E-mail:
Bankové spojenie:
Zapísaný
(ďalej len zhotoviteľ)
Čl. II
Predmet plnenia zmluvy
1. Zmluvné strany sa na základe vzájomnej dohody rozhodli uzatvoriť túto zmluvu, predmetom, ktorej
je dodanie tovaru v rámci zákazky : Vybavenie e-BIKE stanice „ U Bylinkárky“, ktorá sa realizuje
v rámci budovania Relaxačno – zážitkového areálu u Bylinkárky a je súčasťou projektu :
Názov projektu : „Tematické cesty pre vek 0 – 100“
Kód projektu: SKHU/1801/1.1/026
2. Predmetom plnenia tejto zmluvy je záväzok dodávateľa spočívajúci v dodaní tovaru a to konkrétne :
- 2 ks mobilných bicyklových portov,
- 1 ks mobilný, vysokokapacitný biker nosič (schopný prepravovať min. 10 bicyklov),
- 8 ks výletných horských bicyklov s príslušenstvom,
- 15 ks elektrických bicyklov s príslušenstvom,
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podľa detailnej špecifikácie v zmysle prílohy č. 1, ktorá je súčasťou Zmluvy, a v rozsahu a za
podmienok podľa tejto Zmluvy a podkladov k verejnému obstarávaniu, ktoré predchádzalo
uzatvoreniu tejto Zmluvy.
3. Objednávateľ sa zaväzuje za dodaný tovar zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.
4. Dodanie sa bude realizovať v dvoch etapách v zmysle špecifikácie zákazky a položiek cenovej
ponuky v rozsahu:
Prvá etapa:
1. mobilné bicyklové porty
2. mobilný, vysokokapacitný biker nosič (schopný prepravovať min. 10 bicyklov)
3. výletné horské bicykle s príslušenstvom
Druhá etapa:
4. elektrické bicykle s príslušenstvom
Čl. III
Cena tovaru
1.

2.

Kúpna cena pokrýva všetky ekonomicky oprávnené náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti
s dodávkou predmetu plnenia zmluvy napr. náklady za tovar, na obstaranie tovaru, clo, obeh,
dopravu na miesto dodania, poistenie do času prechodu nebezpečenstva škody na tovare na
odberateľa, obaly, ako aj všetky ďalšie súvisiace služby uvedené v kúpnej zmluve, iné súvisiace
platby a primeraný zisk.
Celková kúpna cena za predmet plnenia zmluvy je:
Prvá etapa
Cena bez DPH ............. EUR + DPH ... % ...............EUR s DPH ......................EUR
Druhá etapa
Cena bez DPH ............. EUR + DPH ... % ...............EUR s DPH ......................EUR

Celková cena s DPH .....................EUR
Slovom: ...........................EUR, ............... centov
3.

Kúpna cena je cenou konečnou v súlade s § 3 zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších
predpisov, t.j. nebude sa navyšovať o ďalšie náklady, ktoré sú v súlade s touto zmluvou v zmluvnej
cene zahrnuté. Kúpna cena je výsledkom verejného obstarávania.

4.

Sadzba ceny DPH je vo výške platnej ku dňu uzatvárania tejto zmluvy. V prípade legislatívnej
zmeny sadzby DPH, bude táto zmenená a fakturovaná v sadzbe platnej v čase odovzdania diela.

5.

V prípade, ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou
osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení zmluvy
fakturovať DPH. Vo svojej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) a
cenu vrátane DPH.
Zmluvné strany sa dohodli, že táto suma je konečná v zmysle predloženej cenovej ponuky, ktorá je
prílohou č. 2 a dodávateľ nemá nárok účtovať si vyššiu cenu.

6.

Čl. IV
Platobné podmienky a fakturácia
2

1.

2.
3.
6.

7.
8.

Objednávateľ sa zaväzuje za dodaný tovar zaplatiť dodávateľovi kúpnu cenu podľa tejto zmluvy na
základe faktúr vystavených dodávateľom po riadnom dodaní tovaru. Faktúry budú v minimálne 2
vyhotoveniach. Objednávateľ neposkytne dodávateľovi preddavok na zrealizovanie predmetu
plnenia zmluvy.
Splatnosť faktúr je 60 dní od jej doručenia objednávateľovi.
Fakturovaná čiastka bude uhradená objednávateľom bezhotovostným prevodom na účet dodávateľa.
Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania jej sumy na účet dodávateľa.
Všetky faktúry musia obsahovať povinné náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov: označenie faktúry a jej číslo, názov a
sídlo zmluvných strán, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo zmluvy, opis dodaných tovarov, deň dodania, deň
vystavenia a odoslania faktúry, deň splatnosti faktúry, označenie bankového spojenia dodávateľa a
číslo účtu, množstvo a cenu tovaru, fakturovanú čiastku, pečiatku (ak je relevantné) a podpis
oprávnenej osoby. Faktúra musí obsahovať názov projektu a Kód projektu podľa pokynov
objednávateľa.
Neoddeliteľnou súčasťou faktúr bude originál dodacieho listu.
Objednávateľ je oprávnený faktúru do dátumu jej splatnosti vrátiť dodávateľovi v prípade, že
neobsahuje všetky vyššie uvedené náležitosti daňového dokladu za účelom jej doplnenia alebo
opravy. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry
objednávateľovi. Ak v stanovenej lehote splatnosti objednávateľ faktúru nevráti, považuje sa faktúra
za vystavenú bez chýb.
Čl. V
Podmienky dodania a preberania tovaru

2.

Tovar sa považuje za dodaný po podpísaní dodacieho listu s uvedením množstva a druhu dodaných
tovarov a služieb v zmysle predloženej cenovej ponuky, dátumom, pečiatkou a podpisom
oprávnenej osoby objednávateľa a dodávateľa.
Objednávateľ je oprávnený odmietnuť dodávku predmetu tejto zmluvy v prípade, ak táto bola
dodaná po lehote na dodanie tovaru, ak má viditeľné vady (najmä poškodené obaly), nebolo
dodržané zmluvne dohodnuté množstvo a druh tovaru. V takomto prípade sa bude postupovať
akoby tovar ani nebol dodaný.

3.

Miestom dodania a prevzatia tovaru je na adrese : Hrušov č.549

1.

Čl. VI
Termíny dodania predmetu plnenia
1.

Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet plnenia v kvalite a v prevedení za podmienok dojednaných v
tejto zmluve a v súlade s prílohami tejto zmluvy v termínoch:
1.etapa: do 30.9.2019
2.etapa: do 31.1.2020
Čl. VII
Práva a povinnosti dodávateľa

1. Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodaním predmetu plnenia
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
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príspevku uzavretej objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom
financovania predmetu plnenia, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle
príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z. z. o
finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušnej zmluvy o
nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok pre také
zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto
povinnosti dodávateľa je podstatným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa od zmluvy
odstúpiť.
2. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä:
a) riadiaci orgán pre príslušný operačný program a nim poverené osoby,
b) útvar následnej finančnej kontroly a nim poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi
poverené osoby,
d) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi
SR a EÚ
Čl. VIII
Záruka a nároky z vád tovaru
1.

2.
3.

Dodávateľ poskytuje záruku na kvalitu a parametre dodaného tovaru v trvaní 24 mesiacov od
odovzdania tovaru objednávateľovi. Záručný a pozáručný servis pre dodané bicykle zadávateľovi
počas obdobia min. 3 rokov od podpisu zmluvy.
Objednávateľ je povinný podať o vadách tovaru správu dodávateľovi bez zbytočného odkladu po
tom, čo objednávateľ vadu zistil.
Objednávateľ je oprávnený v prípade vadného plnenia uplatniť nároky:
- výmena vadného tovaru za tovar bez vád,
- dodanie chýbajúceho množstva tovaru

Čl. IX
Sankcie a zmluvné pokuty
1.
2.

3.

4.

V prípade omeškania dodávateľa s dodaním predmetu zmluvy, môže objednávateľ účtovať
dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,00 € za každý začatý deň omeškania.
V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny je dodávateľ oprávnený účtovať
objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý začatý deň
omeškania.
Ak dodávateľ neodstráni vady v dohodnutom termíne zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo
výške 50,00 eur za každý začatý deň omeškania až do odstránenia vady. Faktúru môže vystaviť
objednávateľ za každých 5 začatých dní omeškania.
V prípade, ak dodávateľ pred ukončením zmluvného záväzku v plnom rozsahu podľa tejto zmluvy
odstúpi od zmluvy z akýchkoľvek dôvodov na jeho strane, zaväzuje sa pre tento prípad zaplatiť
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške, ktorá sa rovná celkovej cene tovaru uvedenej v čl. III.
Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok objednávateľa voči dodávateľovi na náhradu takto
spôsobenej škody.
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5.
6.

1.

2.

3.

4.
5.

Zmluvná pokuta je splatná najneskôr 30 (tridsiatym) dňom odo dňa kedy došlo ku vzniku nároku na
uplatnenie jej nároku.
Úhradou zmluvnej pokuty sa príslušná Zmluvná strana nezbavuje povinnosti pokračovať v plnení
tejto zmluvy, ani nahradiť škodu vo výške prevyšujúcej zmluvnú pokutu, ktorá porušením povinnosti
vznikla.
Čl. X
Zánik a odstúpenie od zmluvy
Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto zmluvy na základe dôvodov uvedených v ods. 2 až 9
tohto článku zmluvy, pričom odstúpenie zmluvnej strany od zmluvy nadobúda účinnosť doručením
druhej zmluvnej strane.
Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy z nasledovných dôvodov:
b) strata nevyhnutnej kvalifikácie dodávateľa, vrátane, ale nielen, strata (živnostenského) oprávnenia
na vykonanie činnosti, ktorá bezprostredne súvisí s predmetom tejto zmluvy
d) preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu Zmluvy
súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán,
e) ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení dodávateľa (napr.
vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena v oprávnení konať v mene
dodávateľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zo strany dodávateľa, a
dodávateľa neoznámi tieto skutočnosti objednávateľovi najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto
skutočnosti nastali. Dodávateľ zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia
povinnosti podľa prvej vety tohto bodu a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy,
f) ak na miesto dodávateľa vstúpi iná osoba následkom právneho nástupníctva, tejto zmluvy,
g) závažné porušenie povinností dodávateľa podľa tejto zmluvy, pričom závažným porušením
povinností dodávateľa sa rozumie:
h) dodanie tovaru v rozpore so zadávacími podmienkami a touto zmluvou,
j) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od dodávateľa s vadami vo vyhotovení ako
určuje zmluva a s legislatívnymi vadami.
Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom, ktorý bol vymazaný z registra partnerov
verejného sektora, ak mal povinnosť byť zapísaný v tomto registri v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z.
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o RPVS“)
Zmluvné strany sú oprávnené od zmluvy odstúpiť, ak jedna zo zmluvných strán opakovane porušuje
ustanovenia tejto zmluvy.
V prípade, že nastali skutočnosti zakladajúce právo od zmluvy odstúpiť v zmysle porušenia vyššie
uvedených zmluvných alebo iných zákonných povinností jednou zo zmluvných strán, druhá zmluvná
strana je povinná túto skutočnosť písomne oznámiť zmluvnej strane, ktorá povinnosť porušila a dať
jej 5 dňovú lehotu na odstránenie tohto stavu.

Čl. XI
Záverečné ustanovenia
1.
2.
3.

Zmluvné strany berú na vedomie a rešpektujú, že predmet zmluvy je financovaný z fondov EÚ a
bude predmetom kontroly verejného obstarávania zo strany príslušného oprávneného orgánu.
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zástupcami oboch zmluvných strán.
Zmluva môže byť zmenená len vo forme písomných dodatkov, podpísaných oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán a v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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4.
5.
6.
7.

Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez písomného súhlasu druhej strany previesť svoje
práva a záväzky podľa tejto zmluvy na inú osobu.
Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia
Obchodného zákonníka.
Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom po prečítaní
súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.
Zmluva je vypracovaná v 3 vyhotoveniach, z ktorých 1 je určené pre dodávateľa a 2 pre
objednávateľa.

V Hrušove, dňa: .....................

V ........................, dňa: ...........................

Objednávateľ:

Dodávateľ:

Prílohy:
Príloha č.1 – Špecifikácia zákazky
Príloha č.2 - Cenová ponuka
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