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1. časť:Hákovy

kontajnerový nosič

uzavretá podľa ztkoĺa č,. 34312015 Z. z. o verejnom obstaľávaní a o Zĺnene a doplnení
niektoých zákonov a podľa zźi<ona č'. 5I3lI991Zb. obchodný zríkonníkv mení neskorších

Predávajúci
Sídlo:
IČo:
DIČ:
lČopn:
zapísaná
bankové spojenie
zastup.

predpisov (ďalej len,,obchodný zákonník")
Clanok I
Zmluvné strany

G_TECHNIKs.r.o.

Malénámestie2873ll8 901 01 MalacĘ

52 O59 O57
2l2O9I9801
SK2120919801
oR oS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo:l34093lB
Tatrabanka, a.s. SK83 1100 0000 0029 4606 6229
MichalMiklanek _ konateľ spoločnosti
(ďalej len,,Predáv ajíci" v pľíslušnomgramatickom tvaľe)

A
Kupujúci

NĺŁov:
Adresa:
Kĺajina:
Zastűpený:
IČo:
DIČ:
Banková inštitucia:
Čísloúčtu:
e-mail:

obec Staškov
ul. Jozefa Kĺonera 588, 023 53 Staškov

Slovenská republika
Ing. Ladislav Šimčisko_starosta obce
00314293
202055327I
Prima banka Slovensko, a. s.
SK12 5600 0000 OO77 1549 2OO4
starosta@staskov.sk
(ďďej len,,Kupujúci" v príslušnom gramatickom tvaľe)
(spoločne ako ,,Zmluvné strany" v príslušnom gľamatickom tvaľe)
vzaÝ érajtĺtuto zmluvu:

PREAMBULA

1.

Podkladom pľe uzatvorenie tejto Kúpnej zmluvy je úspešná ponuka Predávajúceho,
ktoru pľedloŽil do sriťaŽe realizovanej podľa zźl<ona č,. 34312015 Z. z. o verejnom
obstaľávaní a o zÍnene a doplnení niektoých zfüonov v zrrcni neskoršíchpredpisov na
predmet zátkazĘ pod názvom: ,,Dodávka technolĺígĺena zabezpeč,enie tľiedeného
zbeľu odpadov - Obec Staškov" čast'3. časť:Hákovy kontajneľový nosič

čHnoľI
Pľedmet Kúpnej zmluvy
1.1 Touto Kúpnou zmluvou Predávajúcí zaväzuje dodať pľe Kupujúceho Tovaľ defľrovaný

v opise predmetu zákazĘ Príloha č. 1 a Pľíloha č. 2 tejto Zmhxy (ďalej len ,,Tovď'
v príslušnom gramatickom tvaľe). Predávajúci sa zavänsje previesť na Kupujúceho vlastnícke
pľávo k tomuto Tovaľu a Kupujúci sazavanłje tento Tovaľ prevziať azaplatiť Predávajúcemu
za jeho dodanie dohodnutu odmenu.

l.ZTato Zmhwa je s Pľedávajricim uzatvorená na

zźl<lade ľiadne ukončenéhoa vyhodnoteného

Verejného obstaľania.
1.3 Tovaľ bude služiťpre účelypľáce Kupujúceho

1.4 Predávajúci pľehlasuje, že na dodanie Tovaru v zrrrysle č1. I bodu 1.1 tejto Zmluvy je
oprávnený podľa plaĘých pľávnych predpisov.
1.5 Predávajúci dodá Tovaľ a posĘĺre všetĘ služby vďahujúce sa na predmet kúpy vo
vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súčinnosti s Kupujúcim, komplexne a úplne. Pri
všetkých aktivitách musí Predávajúci dbať na dobľémeno Kupujúceho.

Návrh nauzavretie čiastkovej Zmhny s Predávajúcim podáva Kupujúci formou písomnej
objednávĘ na dodanie dohodnutého Tovaľu. objednávka musí bý úplná. Za tryIntl
objednávku sa podľa tejto Zmluvy považuje len objednávka čitateľnĄs údajmi uvedenými
v 1.7 tohto člĺĺnkuZm|uvy a podpísaná Kupujúcim.
1.6

l.7 Zmluvĺéstrany

sa dohodli, že objednávka musí obsahovať najmä:

(i) nazov a sídlo Kupujúceho , ajeho identifikačnéúdaje (IČo,IČopH, bankové spojenie)
(ii) mnoŽstvo a špeciťrkáciu objednávaného Tovaľu,

(iii) miesto dodania Tovaľu,
(iv) lehotu, v ktoĘ má byť Tovaľ dodaný (doba dodania),
(v) dátum vystavenia objednávĘ.
1.8

Kupujúci sazaväz,ýe, že objednávku doručíPredávajúcemu osobne, poštou, e-mailom.

1.9. Predávajúci je povinný najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni doručenia objednávĘ

od Kupujúceho potvrđiťpríjem a akceptáciu objednávky, a to rovnakou formou, ako bola
objednávka doručená Predávajúcemu (osobne, poštou, faxom, e-mailom). Potwđením
objednávĘ zo stany Predávajúceho sapovažuje objednávkazavzavretú, s tym, Že Predávajúci
je povinný dodať Kupujúcemu Tovaľ podľa pľíslušnejobjednávĘ do dohodnutého miesta
dodania v dobe dodania určenej v objednávke alebo v tejto Zmluve a Kupujúci takto objednaný
Tovaľ prevezÍne azav'azĄe sazařlzaplatiť dohodnutú znluvnú cenu.

1.10 Zmluvné strany sa dohodli, že akPredávajúci planuje nahĺadiť Tovaľ, ktorého dodanie je
predmetom tejto Zmluvy' napr. obdobným Tovaľom vyššejĘpovej rady, písomne oznámi tuto

skutočnosť Kupujúcemu. Tento obdobný Tovar musí spĺňaťpodmienky prílohy tejto Zmluvy
(Technická špecifikácia), a musí bý za dodaný za podmienok stanovených v tejto Zmluve.
Dodanie obdobného Tovaru vyššejĘpovej ľady musí byť odsúhlasenéKupujúcim potvrdené v
protokole podpísanom oboma zmluvnými stľanami
1.11 Zmluvné stľany sa dohodli, Že súčasťouTovaľu je vŽdy aj príslušná đokumentácia, vrátane

návodu ĺa moĺtźt{prevádzku a údrŽbu Tovaľu počas jeho životnosti, príslušnéosveđčenia,
atesty, ceľtifrkáty a protokoly o vykonaných skuškach; dokumentáciu je Predávajúci povinný
predložiť v slovenskom jazryku, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak,.

ČHnok II
Spôsob' termín a miesto plnenĺa

2.I Predávajúci sa zavanłje Kupujúcemu dodať Tovaľ v dohodnutej dobe a do určenéhomiesta
dodania. V pľípade,ak sa zmluvné strany v čiastkovej objednávke nedohodnú inak, je doba
dodarria Tovaľu stanovená na 6 mesiacov odo dňa uzatvorenia ěiastkovej objednávke.

2.2 Povinrlosť Predávajúceho Kupujúcemu Tovaľ je splnená ým, že Kupujúcemu umoŽní
s Tovaľom nakladať (t. j. Tovar prevzíať) v dohodnutom mieste dodania.
2.3 Kupujúci sazaväzĄeprevziať Tovaľ v dohodnutom mieste dodania.

v

pľípadepľekážok spočívajúcichvo vyššejmoci, kÍoréPredávajúcemu brĺĺniav splnení
jeho povinností dodať Tovaľ Kupujúcemu v dojednanej dobe podľa riadnej a úplnej
objednávĘ, predlžuje sa lehota na dodanie Tovaľu o dobu trvania tychto prekažok. Pľedávajúci
sa zaväanje, že vnlj'k a predpokladanú dobu trvania ptekáŽok podľa prvej vety onlámi bez
2.4

zbytočnéhoodkladu Kupujúcemu.
2.5 Miestom plnenia Zmluvy je obec Staškov ak nebude v objednávke uvedené iné miesto
dodania.

2.6 Prędźxajúcisa zav'azlłje dođaťTovaľ na svoje nebezpečenstvo, dodať Tovaľ pľe
Kupujúceho v sulade so špecifikáciou, požiadavkami na paĺametľe, rozsah a v súlade

vystavenou objednávkou Kupujúcim a podľa Pľílohy č. 1 a Prílohy č. 2 tejto Zm|lxy, ktoľá
tvoľí neoddelitel'nú súčasťtejto Zmluvy.
s

dodávĘ Tovaľu aspoň 3 pľacovné
dni vopľed. Dodávka Tovaru bude pripravená na faktické odovzdanie a prevzatie, bez vád,
pričom súěasťou dodávĘ musia byť i všetĘ dokumenty vďahĄirce sa na Tovaľ ako napľ.
zarućný list, ceľtifikělĘ aíné.
2.7 Predźlvajúcisa zav'azĄevynĺať Kupujúcehoĺaptevzatie

2.8 Kupujúci potvrdí úplnéprevzatíe Tovaru v preberacom a odovzdávacom pľotokole.
V pľípade, ak Tovaľ nebude spĺĺaťpodmienĘ uvedené v tejto Zm\uve alebo v Pľíloheč. 1
a Pľílohęč. 2, má Kupujúci právo Tovaľ neprevzíať a uplatniť si reklamáciu voči
Pľedávajúcemu v písomnej podobe.

2.9 Prcđźxajíci
zodpovedá za vađya nedostaĘ, ktoľémá Tovaĺ v čase jeho dodania
Kupujúcemu, zaL<toré sa povaŽujt aj vady, ktoré Kupujúci zistí v rámci obozrramovania sa
s jeho fimkčnosťou. Ďĺej je Predávajúci povinný bez zbytoćného odkladu odstľrániť aj také
vady Tovaľu, za vnt/.k ktorych popiera zodpovednosť, ktoých odstľánenie však neznesie
odklad vzhl'adom na potrebu Kupujúceho riadne a bezođkladnepoužívaťTovaľ.
2.10 Vadou Tovaľu sa rozumie odchýlka v množstve, akosti' vyhotovení, kompatibilite, balení

alebo vybavení na prepľavu stanovenom technicĘmi normami, všeobecne záxaznými
právnymi pređpismiako aj usmeľneniami a požiadavkami Kupujúceho, ako aj absencia
Ąichkoľvek dokumentov vďahujúcich sa na TovaÍ, ktoré sú potľebné pre jeho ľiadne uŽívanie
alebo ktoré sú určenétouto Zmluvou.

2.Il Zm|uvné strany

plynúcej od
podpísania riadneho odovzdávacieho a preberacieho protokolu. Vprípade, ak výľobca toho
ktorého Tovaru posĘtuje zár,,ig v dlhšom trvaní bezplatne, bude táto zźrvka v rovnakom
rozsahu a zarovnakých bezodplatných podmienok posĘrtnutá Kupujúcemu. Zérućĺádoba na
dňom ľiadneho odovzdania aprevzatia Tovaľu Kupujúcim.
Tovaľ začínaplynúť
sa dohodli nazěruěnej dobe Tovaľu minimálne 24 mesiacov

,

2.I2 Predávajúci je povinný reagovať na písomnú reklamáciu alebo poŽiadavku na Servis
Tovaľu po dodaní alebo počas zaručnej doby osobným prevzatím reklamovaného Tovaľu alebo
vykonaním požadovaného Servisu Pľedávajúcim do 48 hodín od nahlásenia vady Kupujúcim,
resp. odoslania poŽiadavĘ na Servis Kupujúcim.

2.I3 Pređávajúcije povinný vyriešiťreklamácie na vady najneskôr do 30 dní od uplatĺrenia
ľeklamácie, a to odstľánením vady alebo dodaním niíhradného Tovaľu bezvádtak, aby dođaný
Tovar bezváđplne zodpovedal špecifikácii v Prílohe č.l tejto Zmluvy. Riešenie vád Tovaľu sa
v ostatnom bude riadiť všeobecnými ustanoveniami obchodného zákonníka.
2.14 Na opravovaný Tovaľ počas zĺĺručnejdoby sa pľerušuje plynutie zaľučnejdoby na obdobie

počínajúceodoslaním reklamácie a končiace vyriešením reklamácie.

2.I5 Záruč:ná doba na Tovaľ bude automaticĘ predÍžeĺáo dobu, počas ktoľej nemohol byť
Tovaľ užívanýz dôvodu vád alebo poškodenia, zalďoré nesie zodpovednosť Predávajúci.
2.16 v pľípade, ak po vystavení objednávĘ Kupujúcim doložíPľedávajúci hodnovemým
spôsobom, že niektoľá súčasťTovaľu alebo špecifikovaný paľameter (konkľétna položka
v zrrrysle Pľílohy ě.2 \tŽ nie je na tľhu đostupná, môžu sa Kupujúci a Predávajúci dohodnúť na
nahĺadenítejto súčastilparanetra Tovaru ekvivalentným ale nie horším riešením v parametroch

rcťĺnovaných všpecifikácii, ktoľá bola
súčasťouVerejného obstarávania ato
vpísomnej
podobe foľmou dodatku k tejto
Zmluve.

čHnok III

Zmluvná cena a platobné podmienĘ
3'1 Kúpna cenazaTovar je stanovená
v súlađeso zíkonom č. 18/1996 Z. z. ocenách
v zneni
neskorších pľedpisov a cena je stanovená
a to najmä: balné, clo, dopľavné
náklady, vykládĘ a
všetĘ náklady súvisiace s dodaním Tovaru
rupu;ĺcĺma posĘrtnutia iných služieb srĺvisiacich
s pľedmetom plnenia, predovšeĄým
v podob e zaručnéhoservisu na Tovar.

CelkovánrllwnácenabezDPH je 22 880,00
EUR
Sadzba DPH}O %
3.2

Výška DPH je
Celková zrnluvná cena

s

DPH

je

4 576,00 EUR
27 456,00 EUR

3'4 Zmluvná cena zahÍňadopraw Tovaľu
do dohodnutého miesta dodania podľa
objednávĘ,
ako aj všetĘ ostatné nlíklady Pľedávajúceho
vynalo ženénasplnenie požiadaviek v súvislosti
s
touto Rámcovou dohodou. K fakhľovaným
cenĺímza đodanýTovaľ bude uplatnená
DPH v
zmysle platných právnych pľedpisov
Slovenskej republiĘ v čase fakĹurácie.

3'5 Predávajúcemu vznká naľok na zaplatenie
zrnluvnej ceny riadnym dodaním Tovaľu
Kupujúcemu do dohodnutého miesta dodania
v dohodnutom mnoŽstve a kvalite, potwdením
akceptačného/preberacieho protokolu
Kupujúcim a doručenímfakťúĺT,za ptedmetné
plnenie

Kupujúcemu.

3'6 Predávajúci vystaví fakťúľuza đodaný
Tovar s 60 - dňovou splatnostbu odo dňa
doručenia
Íäkn:ľyKupujúcemu,vždypo dodaní
aprevzatípredmefuplnenia definovaného
v objednávke
Kupujúcim' ak si v objednávke zmlurmé
stľany nedohodli dlhšiu splatnosť vystavenej
fakľúry
pre konkrétny dodaný Tovaľ.

3'7 Prcdávajúci pošle vystavenú fatđúru
na adresu sídla Kupujúceho. Súčasťoufakťury
bude
oprávnenými osobami obojstľanne potvrdená
objednávka a kópia akceptačného/prebeľacieho
protokolu potvrdeného Kupujúcim. Faktury
buáú vystavené a uhľadené v oficiálnej
mene
Slovenskej republĘ, aktuálne platnej ku
dňu vystaveła príslušnejfakťúry, ak
sa v objednávke
pre konkľétnyTovaľ nedohodne
inak.

3'8 V prípade, Že fakťuľa nebude obsahovať všetky
náležitosti podľa $ 74 ods. (l) zákona č.
22212004 Z' z' v platnom znení, alebo
k nej nebudú priloženédoklady dohodnuté
zmluvnými
stranami' je Kupujúci oprávnený vrźĺiťju
Predávaj,i..-u na doplnenie. V takom pľípade
sa
pľerušíplynutie
alebo doplnenej

lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti
začneplynúťdoručenímopravenej

faktĘ.

3.9 Pľedávajirci mižijednotkové ceny uvedené v Prílohe ě. 2 tejto Zmluvy kedykol'vek počas
trvania tejto Zmluvy bez potreby uzatvoľenia dodatku k tejto Zmluve,a to v prípade zavedenia

tzv. akcioých alebo sezónnych cien Tovaru na trhu.
3.

1

OAk sa do termínu dodávky Tovaľu zrrýšia náklady vyplýv ajisce zonnien platných pľávnych
pľedpisov (napľ. colných a daňových predpisov), bankoqých sadzieb, rozhodnutí štátnych
organov a iných podmienok, kÍorév čase uzavretia Zmluvy nebolo možnépľedpokladať,
Predávajúci je opľávnený navľhnúťúpravu cien.

čHnok IV
Práva a povinnosti zmluvných stľán
4.1 Predávajúci potvrđzuje,Že sa dôkladne zoznámil s rozsahom a povahou poŽadovaného
Tovaľu, a s podkladmi predloŽenými Kupujúcim, ktoré Pľedávajúci považuje za dostačujúce.
Predávajúci potvrdzuje, Že sú mu zráme technické, kvalitatívne a iné podmienĘ dodávaného
Tovaľu.
4.2 Pľedávajúci je povinný dodať Tovaľ pre Kupujúceho s profesionálnou starostlivosťou' v
požadovanej kvďite, na svoje nríklady a na svoje nebe4pečenstvo. Predávajúci je opľávnený

využiťpre dodanie Tovaľu aj tľetie osoby, ale len v prípade obdržania osobitného písomného
súhlasu Kupujúceho, pričom Predávajúci zodpovedá v takom prípade, ako keby Tovaľ dodával

sám azaväafie sa dođržiavaťzásađymlčanlivosti aochľany informácií ovšetkých

skutoěnostiach, ktoré by mohli poškodiť obchodné záujmy alebo dobľémeno Kupujúceho.

4.3 Predźlvajúci a Kupujúci sa zavänljtl, že si budú poslcytovať potrebnú súčinnosťpri plnení

zźyťizkovvyplývajúcich ztejto Rĺímcovejdohody anavzájom sa budú včas informovať
o všetĘch skutočnostiach potrebných pre spolupľácu podľa tejto Rĺámcovej dohody.
4.4 Prędávajúci sa zaväzlje, že zaberyečítaké kapacity a osoby s odbomými zrralosťami
a technicĘým vybavením, kÍoľésú k dodaniu Tovaľu potrebné. Pľedávajúci pľehlasuje že má
,
v čase podpisďuzatvoľenia zmluvy všetĘ povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné k dodaniu
Tovaľu, a že tieto povolenia sú postačujúcek tomu, aby mohol Tovar riadne a úplne dodať.

Pn dodaní Tovaľu bude Predávajúci postupovať samostatne, pričom je povinný dodržiavať
pľávne pľedpisy, technické a iné normy aje viazaný poĘnmi Kupujúceho. Predávajúci sa
v pľípade nevhodnosti poĘnov Kupujriceho zav'ázlje Kupujúceho na tuto skutočnosť
bezodkladne písomne upozoľniť, popísať príslušnýnevhodný pokyn amožnénegatívne
dôsledĘ jeho splnenia.
4.5

4.6 Postupenie a]qŕchkoľvek pohľadávok Predávajúceho vyplývajúcich ztejto Zľrluvy je
moŽné len s predchádzajtrcimpísomným súhlasom Kupujúceho.

ł'7 S poukazom na ustanovenia zákona č:.222l2OO4 Z.z. o dani zpriđarĺejhodnoty (ďalej len
,,Ztkorĺ o DPH") uprawjúce ruěenie Kupujúceho za DPH uvedenú vo faktuľe Predávajúceho,

Predávajúci:

vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto Zmluvy neexistujú dôvody, na zźklaďe ktoých by sa
Kupujúci ako odberateľ mal stať ručiteľom za daň nezapIatení Predávajúcim ako
Predávajúcim podľa $ 69 ods. 14 v nadvaznosti na $ 69b Zákona o DPH; najmä, že nemá
nedoplatky na daniach a nie sú u neho dôvody, pre ktoľéby mohlo dôjsť k zrušeniu jeho
registrácie pre DPH podľa $ 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu Zríkona o DPH a nie je vedený v
zo^ame osôb, u ktoých nastali dôvody na zĺušenie registľácie pre DPH podľa 81 ods. 4
$
písm. b) dľuhéhobodu Zĺákona o DPH, veđenomFinančným riaditeľswom Slovenskej
republiĘ (ďalej len ,,Zonlam rizikoqých subjektov"); a zavänlje sa, že najneskôr do 3 dní od
vzniku takej skutočnosti, bude Kupujúceho písomne infoľmovať o vzniku dôvodov, pľe ktoľé
by mohlo dôjsť k rušeniu ľegistrácie Predávajúceho pre DPH pođľa$ 81 ods. 4 písm. b)
druhého bodu Zfüona o DPH a najneskôr do 3 dní od vzniku skutočnosti bude písomne
informovať Kupujriceho o tom, že Predávajúci bol zverejnený v Zonlarle rizikoqých
subjelĺÍov a uvedie dátum zveľejnenia.

4.9

Predávajúci je v kaŽdej faktúľe,ktoru vystaví pľe Kupujúceho po dni zverejnenia
Predávajúceho v Zonlame rizikoých subjektov, povinný tuto skutočnosť uviesť atíežoznačíť
sumu vo qýške DPH ako ľizikové zádrhlé. V prípade, ak Predávajúci svoje zveľejnenie
v Zonlame rizikových subjektov a ľizikové zádržnévo fakruľe neuvedie, je Kupujúci
opľávnený vrátiť Predávajúcemu takúto faktúru apožadovaťjej opľavu, a odo dňa doručenia
opravenej faktúry Kupujúcemu zaćína opätolme plyniť jej nová doba splatnosti. Kupujúci je
oprávnený zađržať
sumu vo qýške DPH z každej fakhÍry vystavenej Predávajúcim po dni jeho
zveĘnenia vZontame ľizikoqých subjektov, ato aj vprípade, ak si Predávajíci nesplní
ktorfüol'vek z povinností v zmysle predchádzajúcich ustanovení tohto člĺínku.
4.10 Kupujúci je oprávnený zadĺžanű'srrmu použiťna úhľadu Predávajúcim neuhĺađenejDPH,

ktoru bude Kupujúci povinný uhĺadiť za Pređávajúcehoako ručitel' podľa Zźkona o DPH
vrátane jej zapoćítania v prípade, ak daňový urad pouŽije Kupujúcemu uplatnený nadmerný
odpočet na kompenzáciu za DPH neuhĺadenúPredávajúcim. Nepoužitu, pľípadne daňoqým
uĺadom vrátenú časťzadržanej sumy Kupujúci vráti Predávajúcemu po predložení potvrdenia
vydaného pľíslušnýmsprávcom dane, že dôvody, pre kÍorésa stal Kupujúci ručiteľomzaDPH,
uŽ odpadli, alebo žePredáxajrici uhľadil svoju daňovúpovinnosť zaobdobia, kedy s Kupujúcim
obchodoval.

V pľípade, ak bude Predávajúci zveľejnený v Zozname ľizikoqých subjektov, je Kupujúci
tiež opľávnený odstupiť od tejto Zmluvy.
4.11

'I2Preďtxajúci je povinný zaberyečíť,aby bol v čase uzatvoľenia Zmluvy ako aj počas celej
Doby platnosti zapísaný v registri paľtnerov verejného sektora podľa Ztkona o registri
paľtnerov verejného sektora. Ak sa budú na strane Predávajúceho ako Zmlurmej strany podieľať
nadodaní Tovaľuviaceré subjeĘ, Predávajúci zodpovedázato,žetíetobudúpočascelej Doby

podľa
sektorą ak sa na ne táto povinnosť
platnosti zapísaĺévľegistri paľtneľov veľejného
vďahuje'
nuo registri paľtneľov verejného sektora

Żćk

s vykonaním diela
sa zaväzĄe strpieť výkon kontľoly/auditu súvisiaceho
o posĘrtnutí nenávraürého
poěas platnosti a účinnostipríslušnejZmluvy

4.13 Predávajúci

kedykoľvek

ako pľijímateľomnenávratného finančného
finančnéhopĺrp"uń uzavretej objednávat"ľo*
na
diela, a to zo strany opľármených osôb
príspevku za účelomfinancovania predmetného
o
právnych predpisov SR a EÚ' najmä Zőlkon
výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných
z európsĘch štrukturálnych
_
č. ŻgŻlŻOl4o pĺrp.uto poskytovanom
Íĺnančnejkontrole
'ákon
a aopneĺ niektoých zákonov' Zálkono
a investičných fondov a o zÍnenę
a doplnení niektoľých
Z. z. ofinančnej kontrole a audite o zÍnene
zźu.oĺč,.357lŻú5
a audite
finančnom príspevku
a prísIušnej Zmhxy o nenávratnom
zákonov v mení neskorších predpisov
a
poámienok a posĘrtnúťýmto orgánom ľiadne
zĺrluvnych
Všeobecných
vľátane
jej
príloh
a
porusenie tejto povinnosti Zhotoviteľa je podstatným
včas všetku potrebnú súčinnosť.

;ä'ä;;;'jo
-

porušenímzmluvy,kÍoľéoprávňujeobjednávateľaodzĺrluvyodstupiť.
sú najmä:
bprávnené osoby na qikon kontľoly/auditu
a. PosĘtovateľ a ním poverené osoby'

b.ÚwarvnútornéhoaudituRiadiacehooľganualeboSprostredkovateľskéhoorgánuanimi
poveľené

osoby'

'
auditu, Ceľtifikačný orgán
Najvyššíkontrolný urad SR' U:rad vládneho

c.

;:oo'' organ

a osoby poverené na
auditu, jeho spolupracujúce orgány

ýkon

a

nimi poverené

kontľoly/auditu,

s.SplnomocnenízásfupcoviaEurópskejKomisieaEuľópskehodvoraaudítoľov,
záujmov EÚ'
f. organ zabezpećujúci ochľanu ťrnančných
s príslušnýmiprávnymi
g. osoby pri;:^éáľgánÍni uvedenými v písm' a) ažĐ v súlade
pľedpismi SR a pľávnymi aktmi EU'

čHnot V

Vlastnícke pľávo k Tovaľu
je Predávajúci, ktory máša dovtedy
aŽ do jeho odovzdania Kupujúcemu

5. 1

Vlastníkom Tovaľu

5.2

ptecháďzana Kupujúceho jeho prevzatim'
Vlastníctvo a nebezpečenstvo škody na Tovaĺe

aj nebezpečenstvo škody na Tovaľe'

člĺnolĺvI.

subdodávatel'ov
Subdodávatelĺa a pľavidlĺĺpre zmenu
6.1

Predávajúci pľedkladá

v

Pľílohe ě.

3

k

tejto zmluve zomLam všetĘch svojich

opľávnenej
a pľedmet subdodávĘ) a ridaje o osobe
subdodávateľov (identifikačnéúdaje

konaťzakaŽdéIlosubdodávateľavrozsďtumenoapriezvisko,adresapobytu,dátum
do
Že subdodávďelia spíĺa3ĺpovinnosť zápisu
narodenia. Rovnako Pľedávajúci doloŽí,
zápis
ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento
registľa paľtnerov verejného sektora,

vyŽaduje' Až do splnenia tejto Zmluvy je predávajúci povinný oznámiť
Kupujúcemu
akikol'vek Znenu údajov o subdodávateľoch uvedených v Prílohe č.3.
6'2Prcdávajúci je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy vymeniť
ktoréhokoľvek
subdodávateľa, a to za pľedpokladu, že noý subdodávateľ spíňa povinnosť
zápisu do
registra paľtnerov veľejného sektora, ak zźů<onpre takéhoto subdodávateľa
tento zápis
vyžaduje. Najneskôr sedem (7) đnípred pľijatímsubdodávĘ od nového subdodávateľa,
alebo od uzavretia zmluvného vďahus novým subdodávateľom (podľa toho ktorá
udalosť
nastane skôr), je pređávajúcipovinný oznámiť Kupujúcemu (identiťrkačné)
ridaje o novom
subdodávateľovi a o osobe opľávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu
meno a
priezvisko, adresa pobytu, dátum naľodenia.
6'3

V

pľípade porušenia ktoľejkoľvek z povinností
ýkajúcej sa subdodávateľov alebo ich
ZJrLeny (napr. neozrámenie zÍneny subdodávateľa alebo povinnosť
zápisu do registra
partnerov verejného sekÍora), má kupujúci právo odstupiť od tejto
Rámcovej dohođya má
nĺáľokna zmluvnú pokutu vo qýške 5%o z celkovej zmluvnej ceny zakaždé
porušenie
ktoľejkol'vek z vyššieuvedených povinností ato aj opakovane.

čbnokYII
Zmluvné pokufy a sankcĺe
7.I v prípade omeškania s dodaním Tovaru si môže Kupujúci uplatniť voči Predávajúcemu
náľok na zaplaterue zmluvnej pokuty vo výške O,OI %o hodnoý Tovaľu zakaŽđý
začaý deřl
omeškania.

7.2 v pľípade omeškania s úhľadoukúpnej ceny podľa člĺínkuIII tejto Rlámcovej
dohody
Kupujúcim, si môže Pľeđávajúciuplatniť voěi Kupujúcemu naľok ĺa zaplatenie
zmluvnej
pokuty vo výške 0,0l yo Zo sumy' s úhľadou ktorej buđeKupujúci v omeškaní,
a to zakaždý
zač,aý deň omeškania.

7.3 Zakaždűjednu ľeklamovanú vadu vzmysle článku II tejto Zmluvy si môže Kupujúci
uplatniť voči Predávajúcemu nar oknazaplatenie zmluvnej pokuty vo výške t1%o
zceny Tovaru
(zariadenia), ktorého sa toto pochybenie Predávajúceho
ýka.

'4 v prípade, ak Predávajúci aj po uplatnení reklamácie Kupujúcim dodá náhľadný Tovaľ
s vadami alebo nedodržílehotu, si môže voči nemu uplatniť Kupujúci
naľok na zaplatenie
zrnluvnej pokuty vo výške 20% zceny Tovaľu (zariaderua), ktorého sa toto pochybenie
7

Predávajúceho ýka.

7.5 Zakaždéporušenie ktorejkoltek zmluvnej povinnosti uvedenej v bode

2.I3 a2.l4 č:lállku
Zmluvy, môže si Kupujúci uplatniť voči Predávajúcemu naľ oknazaplatenie zmluvnej
pokuty
vo qýške 300 EUR (slovom tľisto eur). Toto pľávo Kupujúceho pretrváva po podpísaní
pľeberacieho a odovzdávacieho protokolu zmluvnými stranami po dobu plynutia
zánilq každej
II

jednej súěasti dodaného Tovaľu, vrátane prípadne predĺženejzaľučnejdoby v zrnysle bodu 2.16
člrĺnkuII tejto Zmluva.

7.6y pľípade, ak Kupujúci nebude môcť prevziať od Pľedávajúceho kompletne dodaný Tovaľ
v zmysle ustanovení tejto Zmluvy a špecifikácie uvedenej v Pľíloheč,.2 an 30 dní po lehote
dodania uvedenej v tejto Zmluve z dôvodu, ktoý nebude na stľane Kupujúceho, môŽe od
Zm|uvy v plnom rozsahu odsfupiť.
7.7 Kupujrici je oprávnený popri znlurmej pokute požadovať aj nahľadu škody spôsobenej
porušením povinnosti, na ktoľúsa vďahuje zrnluvná pokuta, pričom výška zĺnluvnej pokuĘ sa
nezapoěítava na náhĺadu škođy.

Clánok VIII.
Informačná bezpečnost'

8.1 Pľi plnení predmefu plnenia sa obe zmluvné strany zaväzajű dodržíavaťzásađy
infoľmačnej bezpečnosti podľa zak. NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochľane osobných údajov
v zneni neskoľšíchpredpisov.
8.2 osobné údaje štatutárnych zástupcov, vyslcytujúce sa na tejto zrnluve, môžu bý použité
na spracovanie v infoľmačnýchsystémoch znluvných strán pľe účelysúvisiace s touto
Zmluvou aprípadnými ďalšími obchodnými vďahmi medzí zrrlulmými stanami.
8.3. osobné údaje ffzicĘch osôb, prostređníctvomktoých zrnluvné stľany konajú a plnia
pľedmet tejto Zmluvy, vo vlastnom mene spracúvajúobe zľnluvné strany. Spracúvanie qýchto
osobných údajov je nevyhnutné na plnenie tejto Zmluvy, úěelom spracúvania osobných
údajov je ýlučne plnenie tejto Zmluvy. Doba uchovávania osobných údajov je 5 ľokov po
zánl<llplatnosti tejto Zmluvy, ak osobiĘý zźů<onnestanovujeinak.
8.4. Dotknutá osoba má v

a)
b)
c)
d)
e)

zĺlysle GDPR

pľávo požadovať od zrnluvných stľán pľístupk osobným údajom fýkajúcim sa jej osoby;
právo na opravu osobných údajov;
na vymazanie osobných údajov a pľávo na obmedzenie spĺacúvaniaosobných údajov;
právo na prenosnosť osobných údajov;

podať návrh na zaćatie konania

o

ochrane osobných údajov na Úrade na ochľanu

osobných údaj ov Slovenskej republiĘ.
8.5. PosĘtnutie osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko štatutaľa a kontaktnej osoby, emailová adľesa a telefünne číslokontaktnej osoby je požiadavkou, ktorá je potrebná na plnenie
tejto Zmluvy. NeposĘrtnutie uvedených osobných údajov mázaĺásledok nemożlosť plniť tuto

Zmluvu.
8.6. Zmluvné strany sa zavänĄí informovať všetĘ dotknuté osoby, ktoých osobné údaje
v súvislosti s uzatvoľením a plnením tejto Zmhxy spracúvajú,o ich vyššieuvedených pľávach
vyplývajúcich z GDPR.
8.7. Zmhxné strany deklaľujú, že pnjali primerané technické aorgaĺnzaćnéopatrenia na
zaberyečerue be4pečnosti osobných údajov.
odberateľ súhlasíso spľacovaním posĘrtnutych údajov v infoľmačnomsystéme dodávateľa.

čHnok IX.
ostatné dojednanĺa
9'1 Táto Zmlwa jeuzatvoľenápodľa
obchodného zákonníka, na dobu uľčitu
6 mesiacov ato
počnúcdňom nadobudnutia jej
účinnostido skončenia platnosti a účinnostijednotlivych
čiastkových objednávok uzatvoľených
na zál<?ađea podľa tejto zmluvy. Schváleni e
zákazf<y v
ľiímci

kontroly pľíslušnýmkontľolným oľgánom je
záľoveň podmÍenkou nadobudnutia
účinnostizmluvy.

9'2 Kupujúci má právo od Zmluvy odstúpiť
vprípade závažného porušenia Zmluvy

Pľedávajúcim ako aj v prípadoch, ktorj
sú v tejto Zmluvęosobitne uvedené.
9.3 Účinnosť tejto Zmluvy skončí:

a)
b)

uplynutím doby, na ktoru bola uzatvorená,
alebo
na zél<7adepísomnej dohody znluvných
strán, alebo
c) odstupením od dohody vprípade podstatného
porušenia povinností azáväzkov
vyplývajúcich z tejto zmluvy, alebo
d) odstupením z dôvodov podľa tejto zmluvy.
V tomto pľípade nastanú účinkyodstupenia
od 1. dňa kalendámeho mesiaca nasledujúceho
po doručeníodstupenia, pľičomplnenia
posĘtnuté podľa tejto zmluvy a podľa jednotliých
čiastkoqých zmlúv do okamihu zániku jej
trvania si zĺlluvnéstrany ponechajrĺ. odstupením
od Zmluvy nezanikajú dojednania zmluvných
strĺíntykajúce sa zodpovednosti za škodu
ani
právo Predávajúceho vyfakľurovat'
Kupujúcemu dlhodnum zmluvnú cenu
zadodávĘ
uskutočnenédo nadobudnutia účinkov
odsfupenia.

g'4Každázo nĺiuvných

strán je opľávnená od tejto

zmluvy odstupiť, ak
návrh.'u..ytĺĺ."nie konkurzu,
voči dľuhej zmluvnej stľane podaný treťou
osobou,
pričom dotknutá zmluvná strana je platobne
neschopn á alebo je v situácii, ktorá
odôvodňuj e začatie konkľzrrého konania,
c) bol na majetok druhej zrľrluvnej
strany vyh'ásený konkurz,
đ)bol návrh na vyhlásenie konkur
zu zarĺljetnuý pre nedostatok majetku,
e) dľuhá zmluvná stľana vstúpila
do likvidácie.
a) druhá zmluvná strana podala na
seba
b) bol návrh na vyhlásenie konkurzu

9'5 Akakolvek komunikáciamedzizmluvnými

stľanami sa bude považovaťzarelevanĘŕ
úkon
uskutočnený podl'a Zmluvy iba vtedy,
ak bude uskutočnená písomne a doručená
osobne,
kuľiérskou poštou alebo doporučenou poštovou
zásielkou na adresu pľíslušnejzmluvnej
stľany,
uvedenú v zźůúaví
tejto Zml|Jw. Takyto dokument sa považuje
za doručený: (i) pri osobnom
doručeníalebo doručeníkuriérskou poštou ,n
*o-".rt" jeho doručenia alebo odopretia jeho
prevzatia' (ii) pri odoslaní dokumentu
poštou v deň jeho .kutočrréhoprevzatia,najneskôr
však
v piaty (5) pracovný deň nasledujrici po
dni, kedy boia doporučená poštov á, zásielkaodovzdaná
na doručovanie na pošte.

9.6 Zm\uvné podmienĘ, špecificĘ neupravené touto Zmluvou, a to najmä zźlnlĘ,podmienĘ
zaľučnéhoservisu, dôsledĘ neplnenia Zmlllvy, zmluvné pokuty, ná}ľada škody ariešenie
sporov' sa riadia ustanoveniami obchodného zákonníka a to aj po uplynutí doby, na ktoru bola

Zmhxavzavretá.

9.7 Predźtvajúci berie na vedomie, že Kupujúci nesmie :uzavneť tuto zrrrluvu s pľedávajúcim,
ktoý majú povinnosť zapisovať sa do ľegistra partneľov verejného sekÍoľaa nie sú zapísaní v
registri paľtnerov verejného sekÍora alebo ktoých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa
osobitného pľedpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registľa paľtĺreľovverejného sektora
nie sú zapísani v ľegistri paľtnerov verejného sektoľa.

9.8 Kupujúci môže odstupiť ođZmluvy,uzavľetej s pľedávajúcim, ktoý nebol v čase uzavretia
tejto Zmluvy zapísaĺĺýv registri paľtnerov veľejného sektora, ak mal povinnosť zapisovať sa
do registľa partnerov alebo ak bo|vymazaný z regisÍa paľtneľov veľejného sektora.
9.9 Táto Zmhlvanadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zrnluvnými stľanami a účinnosť
dňom doručenia objednávĘ zaslanej Kupujúcim vzmysle bodu 1.3 članku Itejto Zmluvy
Predávajúcemu. Zmluva nadobudne úěinnosť po ukončení finančnej kontroly, ak poslcytovateľ
pľíspevku z fondov EÚ neidentifikoval nedostatĘ, ktoľéby mali alebo mohli mať ęlyv na
ýsledok Vo, pričom rozhodujúci je dáfum doručenia správy z kontľoly prijímateľovi. Ak boli

Vo

identiťrkované neđostatĘ,ktoré mďi alebo mohli mať ęlyv na
qýsledok Vo, zľnluva nadobudne účinnosťmomentom súhlasu pľijímateľas výškou ex ante
finančnej opravy uvedenej v spľáve z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienĘ na

v rámci finančnej kontroly

uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického poĘnu
postup pľi určenífinančných opráv zaYo.

CKo č. 5, ktoý

upľavuje

9.10 Táto Zm\uvasauzatvźľana dobu určitu, pričom jej platnosť končídňom splnenia všetlcých
záv'azkov obsiahnutých v tejto Zmluve.

9.1I Táto Zmlwa bola vyhotovená v 5 exempliĺĺoch, pričom Kupujúci obdrží4 exemplaľe
a

Pľedávajúci 1 exemplar.

9.ĺ2 Zmluvné strany pođpisomtejto Zmluvy prehlasujú, že poľozumeli ustanoveniam

tejto

Zmluvy, súhlasia s jej obsahom, túto Zmhlľu vzatlttĺrajíslobodne a váhle, čo potvľdzujú
svojimi vlastnoručnými podpismi.

Neoddeliteľnou súčasťoutejto Zmluvy je
Príloha č. 1 - opis predmetu ze,kazky _ Technická špecifikácia Tovaľu
Príloha č. 2 _ Návrh na plnenie kritérií_ sÍÉažnáponuka
Pľílohač. 3 _ Zoznałĺlsubdodávateľov
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V Mďackách, dňa 14.06.2022
_\

4,i,.

GTECHN|KIľ'o o
s2059057

I

Michal Miklránek _
Za Kupujúceho:

ZaPredávajúceho

J

č'.ĹIśJLopis predm

3. čast': Hákovy

I

olžka

2

Šĺrta

J
4

Priemer oka 40 mm

5

etu záil<azĘ _ Technĺcká špeciÍikácia

kontajneľový nosÍčPANAV

mm

DWakontajnerov

6

Celková hmotnosť
Užitková hmotnosť

7

Tľansportná

8

Výškahĺáku
Vzduchové - dvojokruhové prevádz.kové
brzdy

9

ýchlosť

1

0

Mechanická paľkovacia bľzda

1

I

Hydraulické zaisťovanie kontajnerov

1

2

HydľaulicĘ ovládaná podpera oja

IJ

Rezervné koleso s držiakom

I4

Nosiě homologovaný na premávku po
pozemných komunikáciách

15

ZHK}I

Ílm
mm

Ílm
ks
ke
Kmłrod.
Írm

ano
ano
ano
ano
aÍro

ano

Zdroj pohonu nosiča pre manipuláciu
s kontajnermi z hydraulického systému

ano

fuaktora

I6

Zapojenie do vrchného zĺvesu traktora

Dátum: 14.06.2022

5504
2356
40
4200
9500
7800
40
1000

ano

ał
'az
Podpis :..............

GTECHNIK rr.o

Maló náme<ie 2873/1

IČDPH:

Michal Miklanek _ konateľ

'']

Návrh na plnenie kľitérĺí

PríIoha č,.?I<IL
ZźtHađné
ídaie ucháđzača:
obchodné meno spoločnosti: G - TECHNIK s.ľ.o.
Adresa sídla spoločnosti: Malé nĺímestie2873lI8 901 01 Malacky
lČo:
52 O59 O57
DIČ:
2I2O9Ił8O1
lČ opu:
SK2120919801
Zastupený:
Michal Miklĺĺnek _ konateľ spoločnosti
+4211 903 916 I7I
Tel:
E-mail:
miklanek@g-technik.sk
Zapísaný v obchodnom ľegistri oS Bľatislava I, oddiel: Sro, vlofüač:. I34093lB
3. Časť:Hákovy kontajneľový nosič
Požadovanétechnické parametľe
a vybavenĺe
Dlžka

1

2

6

Šírka
Priemeľ oka
Dltka kontajnerov
Celková hmotnosť
Užitková hmotnosť

7

Tľansporhrá rychlosť

J

4
5

Výška háku
Vzduchové - dvojokruhové
prevádzkovébrzdy

8

9

1

0

11

Mechanická parkovacia brzda

Hydraulické zaisťovanie kontajnerov

1

2

HydraulicĘ ovládaná podpera oja

1

J

Rezervné koleso s držiakom

T4

1

5

Nosiě homologovaný na premávku po
pozemných komunikáciách
Zdroj pohonu nosiěa pre manipuláciu
s kontajnermi z hydraulického systému
traktoľa

1

6

Zapojenie do vrchného závesu traktora

Jednotka Mĺnimálne MaxÍmálne Pľesne
mm
mm
mm
mm
ke
ke

KmAod
mm

5550

2400

5000
9s00
7800
40
1

000

5 504
2 356
40

4200

9 500
7 800

40
1 000
ano
ano
ano
ano
ano
ano

ano
ano

3. Časť:Hakový

kontajneľový
nosič

4 576'00Etľ

22 880,00 Eur

27 456,008tr

Cena je stanovená a to najmä: balné, clo, dopľavné náklady, Yykládky a všetĘ náklady
súvisiace s dodaním Tovaľu Kupujúcemu aposkyĺrutia iných služieb súvisiacich s predmetom
plnenia, predovšetkým v podobe zráľučnéhoseľvisu na Tovaľ.

Dátum: 14.06.2022

Podpis:

.ô.

GTECHNIKr.ľ.o

_ffi

ŕ<>, szoscosz

Michal Miklĺĺnek_

A
ł

spoločnosti

/filoha č.3 tę - zozNAM SUBDoDÁVATEĽoV

týmto ěestne vyhlasujem , že ĺa realizácii predmetu
'podpísaný zástup ca uchádzača
Dodávka technolĺógĺe na zabezpečenĺetriedeného zbeľu odpadov obec Staškov _
časť.3_,,Hdkouý kontajnerový nosíč"
D'olu

Z'aKazky

I

sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý pľedm et zźiľlazky uskutočníme vlastn;ými
kapacitami.

obchodné meno a sídlo subdodávatel'a
P.
c.

Osoba opľávnená konať za
subdodávatel'a, adľesa

% alebo
Íinančný
podiel na

rco

Pľedmet subdodávok

zá.J<azke
1

0

0

0

0

2

0

0

0

0

J

0

0

0

0

Á^
Łą
V Malackách, dňa 14.06.2022

ľ]"' -"]"-']]_-.i' /rĺ
:

t
I

Michal Miklánek _ konatel' ,b poločnosti
i

