KÚPNAZMLU v^ě.4
4.

Casť: Naťahovacie
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kontajnery

uzavretápodla zákonač.343l2015z'z.oveĘnomobstarávanĺaozmeneadoplneniniektoýchzákonovapodÍazákonač'513/'t991Zb'obchodný
zákonniľ)
zákonník v zneni neskorŠich predpisov (ďale.| len
Člänokl
Zmluvné strany

Predávajúci
Sĺdlo:
lČo:
DlČ:
lČ DPH:
zapĺsaná v
bankové spojenie
Čisb Účtu:
zastúp'

AGRosERvls spol. s

'Predávajúci"

r.o.

Hadovská cesta 6' 945 01 Komámo
31441751
2020412812

sK2020412812
obchodnom rąistri okresného súdu Nitra, odd. sro, vloŽka 'čislo 3422lN
VÚB a.s.

sK30 0200 0000 0024 4649 6353
lng. Béla Molnár- konateÍ spoločnosti

Máńa Porubszká
(ďalej len

"obchodný

-

konatel spoločnosti

v prĺsluŠnom gramatickom tvare)

A
Kupujúci:

Názov:
Adresa:
Krajina:
Zastúpený:
lČO:
DlČ:
Banková inštitÚcia:
Čĺsloúčtu:
e-mail:
(ďalej len

"Kupujúci"

obec Staškov
ul' Jozefa Kronera 588,023 53 Staškov

Slovenská republika
lng. Ladĺsbv Šimčisko-starosta obce

00314293
2020553271
Prima banka Slovensko, a. s.

sK12560000000077 15492004
starosta(Ôstaskov.sk

v prĺslušnomgramatickom tvare)

(spoločne ako,,Zmluvné straný' v prĺslušnom gramatickom tvare)

uzatváĺajútúto zmluvu:
PREAMBULA
Podkladompreuzatvoreniete|toKúpnejzmluvyjeúspešnáponuka

Predávajúceho,ktorupredloŽildosúťaŽerealizovanejpodľazákonač,,34312015Z,z.o
verejnom obstarávanĺ a o zmene a doplnenĺ niektoých zäkonov v zneni neskoršĺch predpisov na predmet zákazky pod názvom:
technológie
'Dodávka
na zabezpečenie triedeného zberu odpadov - Obec Staškov" 4' Časť:Nat'ahovacie kontajnery ,

ČÉnokl
Predmet Kúpnej zmluvy
1.1 Touto Kúpnou zmluvou Predávajúci zaväzuje dodať pre Kupujúceho Tovar deÍinovaný v opise predmetu zákazky Príloha č' 1 a Prĺloha č' 2 tejto Zmluvy
v príslušnom gnamatickom tvare). Predávajúci sa zaväzuje previesť na KupujÚceho vlastnĺcke prävo ktomuto Tovaru a Kupujúci sa
"Tovaŕ'
zaväzuje tento Tovar prevziať a zaplatiť Predávajúcemu za jeho dodanie dohodnutu odmenu.

(ďalej len

'2 Táto Zmluva je s Predávajúcim uzatvorená na základe riadne ukončenéhoa vyhodnoteného VeĘného obstarania.
1.3 Tovar bude slúŽiťpre účelypráce Kupujúceho.
1

'l

.4 Predávajúci prehlasuje, Že na dodanie Tovaru v zmysle čl. l bodu 1.1 tejto Zmluvy je oprávnený podla

1.5 Predávajúci dodá Tovar

a

plabých právnych predpisov'

poskytne všetky sluŽby vzťahujúce sa na predmet kúpy vo vlastnom mene

ana vlastnú zodpovednosť, vsúčinnosti

s Kupujúcim' komplexne a Úplne. Pri všetkých aktivitách musi Predávajúci dbať na dobré meno Kupujúceho.
1.6 Návrh na uzavretie čiastkovej Zmluvy s Predávajúcim podáva Kupujúci Íormou pisomnej objednávĘ na dodanie dohodnutého Tovaru. Objednávka
musĺ byť ĺlplná'Za úplnÚ objednávku sa podľa tejto Zmluvy povaŽuje len objednávka čitateľná, s údajmi uvedenými v'1.7 tohto článku Zmluvy a podpĺsaná
Kupujúcim.
1.7 Zmluvné strany sa dohodli' Že objednávka musi obsahovať najmä:
(i) názov a sidlo Kupujúceho , a jeho identiĺikačnéúdaje

(lČo, lČ DPH, bankové spojenie)

(ii) mnoŽstvo a špecifikáciu objednävaného Tovaru,
(iii) miesto dodania Tovaru,
(iv) lehotu' v ktorej má byť Tovar dodaný (doba dodania),
(v) dátum vystavenia objednävky.
1

.8 Kupujúci sa zaväzuje' Že objednávku

doručĺPredáva|úcemu osobne, poštou, +mailom.

.9. Predávajúci |e povinný najneskÔr nasledujúci pnacovný deň po dni doručenia objednávky od Kupujúceho potvrdiť prĺjem a akceptáciu objednávky' a to
rovnakou formou, ako bola objednävka doručená PredávajÚcemu (osobne, poštou, faxom, e-mailom). Potvrdenĺm objednávky zo slrany Predávajúceho sa
1

povaŽuje objednávka za uzavretu, s ým, Že Predävajúci je povinný dodať Kupujúcemu Tovar podľa prislušnej objednávky do dohodnutého miesta dodania
v dobe dodania určenej v objednávke alebo v tejto Zmluve a Kupujúci takto objednaný Tovar prevezme a zaväzĄe sa zaň zaplatiť dohodnutú zmluvnú

@nu.
1.10 Zmluvné strany sa dohodli, Že ak Predáva!úci plánuje nahnadiť Tovar, Korého dodanie je predmetom tejto Zmluvy, napr. obdobným Tovarom vyššej

typovej rady, pisomne oznámi túto skutočnosťKupujÚcemu.

Tento obdobný Tovar musĺ spĺňaťpodmienky prilohy tejto Zmluvy (Technická špeciÍikácia), a

musĺ byť za dodaný za podmienok stanovených v tejto Zmluve. Dodanie obdobného Tovaru vyššejtypovej rady musi byť odsúhlasené Kupujúcim potvrdené
v protokole podpĺsanom oboma zmluvnými stranami

1

.1

1 Zmluvné strany sa dohodli, Že súčasťouTovaru ,ie vŽdy aj prislušnä dokumentácia' vrátane návodu na montáŽ, prevádzku a

údżbuTovaru pčas jeho

Životnosti' prislušné osvedčenia, atesty, cerlifikáty a protokoly o vykonaných skúškach;dokumentáciu je Predávajúci povinný pred|oŽiť v slovenskom jazyku,
pokiaÍ sa Zmluvné strany nedohodnú inak,.

ČHnok ll
Spôsob, termín a miesto plnenia
2.1 PredávajÚci sa zaväzuje Kupujúcemu dodať Tovar v dohodnuĘ dobe a do určenéhomiesta dodania. V pripade, ak sa zmluvné strany v čiastkovej
objednávke nedohodnú inak, je doba dodania Tovaru stanovená na 6 mesiacov odo dňa uzatvorenia čiastkove.j ob.iednávke'
2.2 Povinnosť Predávajúceho Kupujúcemu Tovarje splnená ým, Že Kupu.júcemu umoŽni sTovarom nakladať (t. j. Tovar prevziat) v dohodnutom miesle
dodania.
2.3 Kupujúci sa zauäzuje prevziať Tovar v dohodnutom mieste dodania.
2.4 V prĺpade prekáŽok spočivajúcich vo vyššej moci, Koré Predávajúcemu bránia v sp|neni jeho povinnostĺ dodať Tovar Kupujúcemu v dojednanej dobe
podÍa riadnej a úplnej objednávky' predlŽuie sa lehota na dodanie Tovaru o dobu trvania ýchto prekáŽok. Predáva|uci sa zaväzuje, Že vznik a

predpkladanú dobu trvania prekáŽok podla prvej vety oznámi bez zbytolného odkladu Kupujúcemu.
2.5 Miestom plnenia Zmluvy je obec Staškov ak nie je v objednávke určenéinak.

2.6 Predávajúci sa zaväzuje dodať Tovar na svoje nebezpečensfuo, dodať Tovar pre Kupujúceho v súlade so špecifikáciou, poŽiadavkami na panametre'

rozsahavsúladesvystavenouobjednávkouKupu.júcimapodÍaPrĺlohyč.1aPrilohyč.2tejtoZm|uvy,KorátvorineoddeliteÍnúsúčasťtejtoZmluvy.
2.7 Predávajúci sa zaväzuje vyzvať KupujÚceho na prevzatie dodávĘ Tovaru aspoň 3 pracovné dni Vopred. Dodávka Tovaru bude pńpravená na faktické
odovzdanie a prevzatie, bez vád' pńčom sÚčastbu dodávky musia byť i všetĘ dokumenty vzťahujúcesa na Tovar ako napr. záručný list' certiÍikáý a iné.

2.8 Kupujúci potvrdĺ úplnéprevzatie Tovaru

v

prebenamm a odovzdávacom protokole. V pripade, ak Tovar nebude spĺňať podmienĘ uvedené v tejto

źFńluvealebcýPrĺlgheHłPrĺloheffifupqueipĺavoTo'łarneprevziaťauptatnĺŕsiĺeklamáeitľvotrrcdávajúeemwpłsomneipooooe2.9 Predávajúci zodpovedá za vady a nedostatky, Koré má Tovar v čase |eho dodania Kupu|úcemu, za ktoré sa povaŽujú aj vady, Koré KupujÚci zistĺ
v rámci oboznamovania sa s jeho funkčnosťou. Ďabj je Predávajúci povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady Tovaru, za vznik ktoých
popiena zodpovednosť' ktoých odstránenie však neznesie odklad vzhladom na potrebu Kupujúceho riadne a bezodkladne pouŽivať Tovar.

2'10 Vadou Tovaru sa rozumie odchýlka v mnoŽstve, akosti, vyhotoveni' kompatibilite' balenĺ alebo Vybavenĺ na prepnavu stanovenom technickými
normami, všeobecne závänýni právnymi predpismi ako aj usmemeniami a požiadavkami Kupujúceho, ako aj absencia akýchkoľvek dokumentov
vzťahujúcich sa na Tovar, ktoré sú potrebné pre.jeho ńadne uŽivanie alebo ktore sú určenétouto Zmluvou.

2.'l1 Zmluvné strany sa dohodli na áručnej dobe Tovaru minimálne 24 mesiacov' plynúcej od podpĺsania riadneho odovzdávacieho a preberacieho
protokolu. V prĺpade' ak výrobca toho Korého Tovaru posĘ1tuje áruku v dlhšom trvani bezplatne, bude táto áruka v rovnakom rozsahu a za rovnakých
bezodplatných podmienok poskytnutá KupujÚcemu , Záručnädoba na Tovar začina plynúťdňom ńadneho odovzdania a prevzatia Tovaru KupujÚcim,
2.12 Predávajúci je povinný reagovať na pĺsomnÚ reklamäciu alebo poŽiadavku na Servis Tovaru po dodanĺ alebo počas záručnej doby osobným prevzatim
reklamovaného Tovaru alebo vykonanim poŽadovaného Servisu Predávajúcim do 48 hodin od nahlásenia vady Kupujúcim, resp. odoslania poŽiadavky na
Servis Kupujúcim.
2'13 Predávajúci je povinný vyriešiť reklamácie na vady najneskôr do 30 dni od uplatnenia reklamácie, a to odstránenim vady alebo dodanĺm náhradného
Tovaru bez vád tak' aby dodaný Tovar bez vád plne zodpovedal špeciÍikäciiv Prĺlohe č.1 Ęto Zmluvy. Riešenie vád Tovaru sa V ostatnom bude ńadiť

všeobecnými ustanoveniami obchodného aäkonnĺka'

2.14 Na opnavovaný Tovar počas záručnej doby sa prerušuje plynutie zäruěnej doby na obdobie počinajúce odoslanim reklamácie a končiace vyńešenim
reklamácie.

215 Záručná doba

na Tovar bude automaticky prediŽená o dobu, počas ktorej nemohol byť Tovar użĺvanýz dÔvodu vád alebo poškodenia, za ktoÍé nesie

zodpovednosť Predávajúci.

2.16 Vprĺpade' ak po vystavenĺ Objednávky Kupujúcim doloŽi Predávajúci hodnovemým spÔsobom, że niektorá súčasťTovaru alebo špeciÍikovaný
panameter (konkrétna plożka v zmysle Prĺlohy č.2 uŽ nie je na trhu dostupná, mÔŽu sa Kupujúci a Predävajúcidohodnúťna nahradenĺ tejto
súčasti/parametraTovaru ekvivalentným ale nie horšĺm ńeŠenĺmvparametroch deÍinovaných všpeciÍikácii, ktorá bola súčasťouVeĘného obstarávania
a to v pĺsomnej podobe formou dodatku k tejto Zmluve.

čhnok lll
3.1 Kúpna cena za Tovar je stanovená v

Zmluvná cena a platobné podmienĘ
sÚlade so zákonom č. 18/1996 z. z. o cenách v znenĺ neskoršich predpisov a cena je stanovená a to najmä: balné,

clo, dopnavné náklady' vykládĘ a všetky náklady sÚvisiace s dodanim Tovaru Kupujúcim a poskylnutia iných sluŽieb súvisiacich s predmetom plnenia,
predovšetkým v podobe záručnéhoseĺvisu na Tovar.
3.2 Celková zmluvná cena bez DPH

je

26 300'00 EUR

Sadzba DPH 20 %
Výška DPH

je

Celková zmluvná cena s DPH

je

5 260,00

EUR

31 560'00 EUR

zahfia dopravu Tovaru do dohodnutého miesta dodania podľa objednávky, ako aj všetĘ ostatné náklady Predávajúceho vynaloŽené na
splnenie poŽiadaviek v súvislosti s touto Rámcovou dohodou. K faKurovaným cenám za dodaný Tovar bude uplatnená DPH v zmysle platných právnych
predpisov Slovenskej republiky v čase faKurácie,
3.4 Zmluvná cena

3'5 Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej ceny ńadnym dodanĺm Tovaru Kupujúcemu do dohodnutého miesta dodania V

dohodnutom

mnoŽstve a kvalite, potvrdenim akceptačného/preberacieho protokolu Kupujúcim a doručenímfaKúry za predmetné plnenie Kupujúcemu.

3.6 Predávajúci vystavĺ íaktúruza dodaný Tovar s 60 _ dňovou splatnosťou odo dňa dorulenia faktúry Kupujúcemu, vŽdy po dodanĺ a pÍevzati predmetu
plnenia definovaného v objednávke Kupujúcim' ak si v objednávke zmluvné strany nedohodli dlhšiu splatnosť Vystavenej faKúry pre konkrétny dodaný
Tovar.

3.7 Predávajúci pošle vystavenú faktúru na adresu sidla Kupujúceho. Súčasťoufaktúry bude oprávnenými osobami obojsÍanne potvrdená objednävka a
kópia akceptačného/preberacieho protokolu potvrdeného Kupujúcim. FaKúry budÚ vyslavené a uhradené v oÍiciálnej mene slovenskej republiky, aKuálne
platnej ku dňu vystavenia prĺslušnejfaktúry' ak sa v objednávke pre konkrétny Tovar nedohodne inak.

3.8 Vpripade'ŽefaktúranebudeobsahovaťvšetĘnáleŽitosti

podÍa$74ods.(1)ákonač,.22212004Z.z.vplatnomznenĺ,aleboknej nebudúpńloŽené

doklady dohodnuté zmluvnými stranami' je Kupu|úci opnävnený vrátiť ju Predávajúcemu na doplnenie. V takom pripade sa preruši plynutie lehoty splatnosti

a nová lehota splahosti začne plynúť doručenim opravenej alebo doplnenej faKúry.

3.9 Predávajúci znĺżijednotkové ceny uvedené v Prilohe ě. 2 tejto Zmluvy kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy bez potreby uzatvorenia dodatku k tejto
Zmluve, a to v prĺpade zavedenia tal. akciových alebo sezlnnych cien Tovaru na tńu.

3.'ĺ0 Ak

sa do termĺnu dodávky Tovaru zvýšia náklady vyplývajÚce zo zmien platných právnych predpisov (napr. colných a daňoých predpisov),
bankoých sadzieb, rozhodnutĺ štátnych organov a iných podmienok' ktoré v čase uzavretia Zmluvy nebolo moŽné predpokladať' Predávajúci je

oprávnený navrhnúť úpravu cien.

Čhnok lv
Práva a povinnosti zmluvných strán

s rozsahom a povahou poŽadovaného Tovaru, as podkladmi predloŽenými Kupujúcim, Koré
Predávajúci povaŽuje za dostačujúce.Predávajúci potvrdzuje, Že sú mu známe technické, kvalitativne a iné pdmienky dodávaného Tovaru.

4.1 Predáva.iúci potvrdzuje, Že sa dÔkladne zoznámil

v poŽadovanej kvalite, na svoje náklady a na svoje
nebezpečenstvo. Predávajúci je opľávnený vyuŽiť pre dodanie Tovaru aj tretie osoby, ale len v prĺpade obdrŽania osobitného pisomného súhlasu

4.2 Predávajúci je povinný dodať Tovar pre Kupujúceho s profesionálnou starostlivosťou,

Kupujúceho' pričom Predávajúci zodpovedá v takom prĺpade, ako keby Tovar dodával säm a zaväzuje sa dodrŽiavať zásady mlčanlivosti a ochnny
informáciĺ o všetkých skutolnostiach'

Koré by mohli poškodiť obchodné zäujmy alebo dobré meno Kupujúceho.

4.3 Predávajúci a Kupujúci sa zaväzujÚ' Že si budú poskýovať potrebnú súčinnosťpri plnenĺ záväzkov vyplývajúcich ztejto Rámmvej dohody a navzájom
sa budtj včas informovať o všetlcých skutočnostĺach potrebných pre spoluprácu podla tejto Rámmve| dohody.
4.4 Predáva|úci sa zaväzuje, Že zabezpečí také kapacity a osoby s odbomými znalosťami a technickým vybavenim, ktoré sú k dodaniu Tovaru potrebné.
Predávajúci prehlasuje, Že má včase podpisu/uzatvorenia zmluvy všetky pvolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné kdodaniu Tovaru, a Že tieto povolenia
stl postačujúcek tomu' aby mohol Tovar ńadne a úplne dodať.

pfiěom-jeŤovĺnný{održiavatarávne PredpeHecłnieké+inénonnya1evłazaný1okynmi
-45łĺi{edaniTevarułudełĺedávaiúeiglstupovať-samostałne,
Kupu.júceho. Predáva!úci sa v prĺpade nevhodnosti pokynov Kupu|úceho zaväzuje Kupujúceho na lúto skutočnosť bezodkladne pĺsomne upozomiť'
popisať prisluŠný nevhodný pokyn a moŽné nąativne dôsledky jeho splnenia.
4.6 Postúpenie akýchkoľvek pohÍadávok Predávajúceho vyplývajúcich z tejto Zmluvy je moŽné len s predchádza|úcim pisomným súhlasom Kupujúceho.

4.7 Spoukazom na ustanovenia zákona č. 22212004Z'z' odani zpridanej hodnoý (ďalej len
uvedenÚ vo íaktúrePredávajúceho,

'Zákon

oDPH") upravujúce ruěenie Kupujúceho za DPH

Predáva|úci:

vyhlasu.ie' że ku dňu podpisu tejto Zmluvy neexistujú dôvody, na základe ktoých by sa Kupujúci ako odberatel mal stať ručiteÍomza daň nezaplatenú
Predávajúcim ako PredávajÚcim podÍa $ 69 ods' 14 v nadväznosti na $ 69b Zákona o DPH; najmä' Že nemá nedoplatky na daniach a nie sú u neho
dÔvody, pre ktoré by mohlo dÔjsť k zrušeniu jeho rąistrácie pre DPH podľa $ 8'l ods. 4 pĺsm. b) druhého bodu Zákona o DPH a nie je vedený v zozname
osôb, u ktoých nastali dôvody na zruŠenierąistrácie pre DPH podÍa $ 81 ods. 4 pism. b) druhého bodu Zäkona o DPH, vedenom Finančným riaditeÍstvom
Slovenskej republiky (đalej len
rizikových subjektov"); a zaväzuje sa, Že najneskÔr do 3 dnĺ od vzniku takej skutočnosti, bude Kupujúceho pĺsomne
"Zoznam
informovať o vzniku dôvodov, pre ktoré by mohlo dôjsť k zrušeniu rąistrácie Predávajúceho pre DPH podla $ 81 ods. 4 pism. b) druhého bodu Zákona
o DPH a najneskÔr do 3 dnĺ od vzniku skutočnosti bude pĺsomne informovať Kupu|úceho o tom,

subjeKov a uvedie dätum

4.9

Že

Predávajúci bol łerejnený v Zozname ńzikoých

łeĘnenia.

Predávajúci je v kaŽdej faktúre' ktoru vystavĺ pre Kupujúceho po dni zveĘnenia PredávaiÚceho

v Zozname rizikových subjeKov, povinný

skutoěnosť uviesť a tieŽ označiťsumu vo výške DPH ako ńzikové ádrŽné. V pripade, ak Predávajúci svoje

aeĘnenie

v

túto

Zozname ńzikových subjeKov

a rizikové zádżné vo íaktúreneuvedie, je Kupujúci oprávnený vrátiť PredávajÚcemu takúto faktúru a poŽadovať jej opravu, a odo dňa doručenia opnavenej
faktúry Kupujúcemu začĺnaopätovne plynúť jej nová doba splatnosti. Kupujúci je oprávnený zadrŽať sumu vo výške DPH z kaŽdej ÍaKúry vystavenej
Predávajúcim

p

dni jeho zverejnenia v Zozname ńzikových subjektov, a to aj v pripade, ak

si Predávajúci nesplni Korukolvek z povinnostĺ v zmysle

predchádzajúcich ustanoveni tohto č|ánku.
4.10 Kupujúci je oprávnený zadĺżanúsumu pouŽiť na úhradu PredávajÚcim neuhnadenej DPH, Koru bude Kupujúci povinný uhradiť za Predávajúceho ako
rutiteľ podľa Zákona o DPH vrátane jej započĺtania v pripade, ak daňový úrad pouŽije Kupujúcemu uplatnený nadmemý odpočet na kompenzaciu za DPH
neuhnadenú Predávajúcim. NepouŹitú' prĺpadne daňovým úradom vrátenú časťzadżanej

sumy KupujÚci vráti Predávajúcemu po predloŽeni

potvrdenia

vydaného prĺslušným správcom dane, Že dôvody, pre ktoré sa stal KupujÚci ručiteľomza DPH, uŽ odpadli, alebo Že Predávajúci uhradil svoju daňovú
povinnosť za obdobia, kedy s KupujÚcim obchodoval.

4.1'ĺ V pripade' ak bude Prďávajúci

łeĘnený v Zozname

rizikových subjektov, je Kupujúci tieŽ oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy.

4.12 Predávajúci je povinný zabezpečiť' aby bol v čase uzatvorenia Zmluvy ako a| počas celej Doby platnosti zapisaný v rąistri pańnerov verejného
seKora podla Zákona o registń partnerov Verejného sekton. Ak sa budú na strane Predávajúceho ako Zmluvnej strany podielať na dodanĺ Tovaru viaceré

subjeĘ' Predávajúci zodpovedá za

to, Že tieto budú počas celej Doby platnosti zapĺsané v rąistri pańnerov verejného seKora, ak sa na ne táto povinnosť
podla Zákona o registń partnerov veĘného seKora vďahule.

4.13 Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonanim diela kedykoľvek počas plahosti a úlinnosti prĺslušnej Zmluvy o
posĘflnutĺ nenávratného linančného prĺspevku uzavretej objednávateľom ako prijĺmateÍomnenávÍatného finančného prĺspevku za účelomĺinancovania

SR a EÚ, najmä Zákon o
príspevkuzEŠlr-zákonć,.29212014oprĺspevkupos$ovanomzeurópskychštrukturálnychainvestiěnýchfondovaozmeneadoplneníniektoých
predmelného diela, a to zo slÍany oprávnených osÔb na výkon kontroly/auditu v zmysle prĺslušnýchprávnych predpisov

zákonov. Zákon o linančnej kontrole a audite-ákon ě.357/20'ĺ5Z. z. o Íinančnejkontro|ea audite ozmene a doplnenĺ nieKoých zákonovv zneni
neskoršĺch predpisov a prĺslušnejZmluvy o nenávĺatnom Íinančnomprĺspevku a jej priloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok a poskytnúť ýmto
orgánom ńadne a včas všetku potrebnú súčinnosť.Porušenie tejto povinnosti Zhotoviteľa je podstatným poruŠenimzmluvy, ktoré oprávňu.|e objednávateÍa
od zmluvy odstúpť.

oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:

a'
b.
c.
d.
e.
í.
g.

PosĘ1tovateÍa nim poverené osoby,
Útvarvnútomého auditu Riadiaceho orgánu alebo SprostredkovateÍského orgánu a nimi poverené osoby,
Najvyššĺkontrolný úĺadSR, Úrad vládneho auditu, Certiĺikačnýoęán a nimi poverené osoby,
orgán auditu' jeho spo|upracujÚce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu'
Splnomocnenĺ zástupcovia EurÓpskej Komisie a EurÓpskeho

dvona auditorov,

oęán zabezpelujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
osoby pńłané orgánmi uvedenými v pĺsm. a) aŹ Í) v súlade s prĺslušnými pravnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Článok V
Vlastnícke právo k Tovaru
5.'ĺ Vlastnĺkom Tovaru aŽ do jeho odovzdania KupujÚcemu je Predávajúci' ktoý znáša dovtedy aj nebezpelenstvo škody na Tovare.
5.2 Vlastnictvo a nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho jeho prevzalĺm.

ČHnokvl.
Subdodávatelia a pravidlá píe zmenu subdodávateľov
6.1 Predávajúci predkladávPriloheč.3ktejtozmluvezoznamvšetkýchsvojichsubdodávateÍov(identiÍikalnéúdajeapredmetsubdodávky)

aúdajeo

osobe opráVnenei konať za kaŽdého subdodäVateÍa v rozsahu meno a priezvisko' adresa pobytu, dátum narodenia. Rovnako Predáva.júci doloŹi' Že
subdodávatelia splň{ú povinnosť ápisu do registra paílnerov veĘného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávatela tento zápis vyŽaduje. AŽ do
splnenia Ęto Zmluvy je predávajúci povinný oznámiť Kupuiúcemu akúkoÍvekzmenu Údajov o suModávateloch uvedených v Prilohe č.3.
to za predpokladu, że nový subdodávatel

6.2 Predávajúci je oprávnený kedykoÍvek počas trvania tejlo Zmluvy vymeniť Koréhokolvek subdodávateÍa, a

splňa povinnosť zápisu do registra partnerov veĘného seKora, ak zákon pre takéhoto subdodávateÍa tento zápis vyŽaduje. NajneskÔr sedem (7) dní
pred pńjatim subdodávky od nového subdodávatela, alebo od uzavretia zmluvného vzťahu s novým subdodávateľom (podla toho Korá udalosť
nastane skôr), je predávajúci povinný oznámiť Kupujúcemu (identifikačné)údaje o novom subdodávatelovi a o osobe oprávnenej konať za nového
subdodávateľa v roaahu meno a pńełisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

6.3 V pripade porušenia ktoĘkoÍvek z povinnostĺ týkajúcej sa subdodávateÍov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateÍa alebo
povinnosť zäpisu do

ąistra

partneľov

veĘného sektora), má

kupujúci právo odstúpiť od tejto Rámcovej dohody a má nárok na zmluvnú pokutu vo

výške 5olo z celkovej zmluvnej ceny za kaŽdé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinnosti a to aj opakovane'

ČEnok vll
7.'ĺ V pripade omeškania s dodanĺm Tovaru sĺ mÔŽe Kupujúci uplatniť voči Predávajúcemu närok na zaplatenie zmluvnej pokuty Vo výške 0'01 % hodnoý
Tovaru za kaŽdý začaý deň omeškania.
7.2 V pripade omeškania s úhradou kúpnej ceny podľa č|ánku lll tejĺo Rámcovej dohody Kupujúcĺm'si môŽe Predávajúci uplatniť voči Kupu'|úcemu nárok na
zap|atenie zmluvnej pokuý vo tĺ,iške 0,01 % zo sumy, s úhradou ktoĘ bude Kupujúci v omeškanĺ, aÍo zakaŽdý zače'ý deň omeškania.
7

'3Zakażdú jednu reklamovanú vadu

v zmysle článku ll tejto Zmluvy

si mÔŽe Kupujúci uplatniť voči Predávajúcemu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty

vo výške 10% z ceny Tovaru (zariadenia)' ktorého sa toto pochybenie Predávajúceho ýka.
7.4 V prĺpade, ak Predáva.|úci aj
uplatnenĺ reklamácie Kupujúcim dodá náhnadný Tovar s vadami alebo nedodrŽĺ lehotu'

p

si môŽe voči nemu

uplatniť

Kupujúci nárok na zaplatenie zmluvnej pokuý vo výške 20% z ceny Tovaru (zariadenia)' Korého sa toto pochybenie Predávajúceho ýka.

7.5Zal,ażdé porušenie KoĘkoľvek zmluvnej pvinnosti uvedenej vbode 2.13 a2.'l4 článku ll Zmluvy,

mÔŹe

si Kupujúci uplatniť voči PredáVajÚcemu

nárok na zaplatenie zmluvnej pokuý vo výške 300 EUR (slovom tĺisto eur). Toto právo Kupujúceho pretrváva po podpisanĺ preberacieho a odovzdávacieho
protokolu zmluvnými stranami po dobu plynutia záruĘ kaŽdej jednej súčastidodaného Tovaru, vrátane prĺpadne predĺŽenej áručnej doby v zmysle bodu
2.'16 článku ll tejto Zmluva.

7.6 V pripade' ak Kupujúci nebude môď prevziať od Predávajúceho kompletne dodaný Tovar v zmysle ustanoveni tejto Zmluvy a špeciÍikácie uvedenej v
Prĺlohe č.2 ani 30 dnĺ po lehote dodania uvedenej v tejto Zmluve z dôvodu, Koný nebude na shane Kupujúceho, môŽe od Zmluvy v plnom rozsahu odstúpiť.
7.7 Kupujúci je oprávnený popri zmluvnej pokute poŽadovať aj náhradu škody sposobene.i porušenĺm povinnosti' na ktoru sa vzťahuje zmluvná pokuta,
pńčom výška zmluvnej pokuý sa nezapočĺtava na náhradu Škody.

ČEnok Vlll.
lnÍormačnábezpečnosť
8.1 Pń plnenĺ predmetu plnenia sa obe zmluvné strany zaväzujúdodrŽiavať zásady informačnej bezpečnosti podÍa zák. NR

sR t.

1812018

Z.

z.

o ochnane osobných údajov v zneni neskoršich predpisov.
8.2 osobné Údaje štatutámych zástupcov' vyskytujúce sa na tejto zmluve, mÔŽu byť pouŽité na spnacovanie v informačných systémoch zmluvných strán
pre účelysúvisiace s touto Zmluvou a prĺpadnými ďalšimi obchodnými vzťahmi medzi zmluvnými stranami.

8'3' Osobné údaje fyzických osôb, prostrednĺctvom Koých zmluvné slrany konajú a plnia predmet tejto Zmluvy' vo vlastnom mene spracÚvajÚ obe
zmluvné strany' Spracúvanie ýchto osobných údajov je nevyhnutné na plnenie tejto zmluvy, úěelom spnacúvania osobných údajov je výlučne plnenie
tejto Zmluvy. Doba uchovávania osobných údajov je 5 rokov po zániku platnosti tejto Zmluvy, ak osobiÍtý zákon nestanovuje inak.

8.4. Dotknutá osoba má v zmys|e GDPR

a)
b)

c)

d)
e)

právo poŽadovať od zmluvných strán pristup k osobným údajom ýkajúcim sa jej osoby;
právo na opnvu osobných údajov;
na vymazanie osobných údajov a práVo na obmedzenie spracúvania osobných údajov;

prävo na prenosnosťosobných údajov;
podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

a pńełisko štatutára a kontaklnej osoby, e_mailová adresa a telefónne čĺslokontaktnej osoby ie
poŽiadavkou, Korá je potrebnä na plnenie tejto Zmluvy. Neposkytnutie uvedených osobných údajov má za následok nemoŽnosť plniť túto Zmluvu.
8.6. Zmluvné strany sa zaväzujú informovať všetĘ dotknuté osoby, Korých osobné
v súvislosti s uzatvorenĺm a plnenĺm tejto Zmluvy

8.5. Poskytnutie osobných údajov v rozsahu meno

údaje

spracúvajú,o ich vyššie uvedených pravach vyplývajúcich z GDPR.
8.7. Zmluvné strany deklarujú, Že pńjali primerané technické a organizaěné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti osobných údajov.
Odberateľ súhlasi so spracovanim poskytnuých údajov v informačnom systéme dodávateľa.

ČHnok lx.
ostatné dojednania
9.1 Táto Zmluva je uzatvorená podla obchodného zákonnika, na dobu urěitú 6 mesiacov a to počnúc dňom nadobudnutia je| účinnostido skoněenĺa
platnosti a účinnostijednotlivých čiastkových objednávok uzatvorených na základe a podla tejto zmluvy. Schválenie ákazĘ v rámci kontroly prĺslušným
kontrolným orgánom je ároveň podmienkou nadobudnutia účinnostizmluvy
9.2 Kupujúci má právo od Zmluvy odstúpiťV prĺpade závaŽného porušenia Zmluvy Predávajúcim ako aj v prĺpadoch, Koré sú vtejto Zmluve osobitne
uVedené.

9.3 Účinnosť tejto Zmluvy skončĺ:

a)
b)
c)
d)

uplynutim doby' na ktoru bola uzatvorená, alebo
na základe pĺsomnej dohody zmluvných strán, alebo

odstúpenim od dohody v pĺipade podstatného porušenia povinnostĺ a záväzkov vyplýnĺajÚcich z tejlo zmluvy, alebo
odstúpenĺmz dÔVodov podľa tejto zmluvy.

V tomto pripade nastanú účinkyodstúpenia od 1. dňa kalendámeho mesiaca nasledu.iúceho po doručeni odstúpenia, pričom plnenia poskytnuté
podľa tejto zmluvy

a podľa jednotlivých čiastkových zmlúv do okamihu zániku

.je.j

trvania si zmluvné strany ponechajú. odstúpenĺmod Zmluvy

nezanikajú dojednania zmluvných strán ýkajÚce sa zodpovednosti za škodu ani práVo PredávajÚceho výakturovať Kupujúcemu dohodnutú zmluvnú
cenu za dodávĘ uskutočnenédo nadobudnutia učinkov odstúpenia.
9.4 KaŽdá zo zmluvných slrán je oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť, ak
a) druhá zmluvná strana podala na seba návń na vyhlásenie konkuŻu,
b) bol návń na vyhläsenie konkurzu voči druhej zmluvnej shane podaný treťou osobou, pričom dotknutá zmluvná strana je platobne neschopná
alebo je v situácii, Korá odÔvodňuje začatie konkuzného konania,

c) bol na majetok druhe| zmluvnej strany vyhlásený konkuz,
d) bol nävľh na vyhlásenie konkuŻu zamietnutý pre nedostatok majetku,
e) druhá zmluvnä strana vstúpila do likvidácie'
9.5 Akákolvek komunikäcia medzi zmluvnými slranami sa bude povaŽovať za relevantný úkon uskutočnený podľa Zmluvy iba vtedy' ak bude uskutočnená

pisomne a doručenä osobne, kuriérskou poštou alebo doporučenou poštovou zásielkou na adresu prislušnej zmluvne.j strany, uvedenú v záhlavĺ tejto
Zmluvy. Takýto dokument sa povaŽuje za doručený: (i) pń osobnom doručeni alebo doruěenĺ kuriénkou poštou V momente jeho doručenia alebo odopretia
.jeho prevzatia, (ii) pń odoslani dokumentu poštou v deň jeho skutočného prevzatia, najneskÔr však v piaty (5) pracovný deň nasledujuci po dni' kedy bola

doporučená poštová ásielka odovzdaná na doručovanie na pšte'
$sżĺnluvnrpodmienlry, špeďTcky neupraveĺe1outożmfuvou;a1o najĺmiŻarukrĺodmienbrzáĺučnéhoseĺvistr'aôsbdky neplneniażĺnluvy; zmlwné
pokuty' náhnada škody a riešenie sporov, sa riadia ustanoveniami obchodného zákonnika a to aj

9.7

p

uplynutĺ doby' na ktoru bola Zmluva uzavretá.

Predávajúci beńe na vedomie' Že Kupujúci nesmie uzavńeť túto zmluvu s predävajúcim' ktoý majú povinnosť zapisovať sa do rąistra pańnerov

verejného sektora a nie sú zapĺsanĺv rąistri partnerov verejného sektora alebo ktoých subdodävatelia alebo suModávatelia podÍa osobitného predpisu,
ktori majÚ povinnosť zapisovať sa do ąistra partnerov veĘného sektora nie sú zapisanĺ v rąistń partnerov verejného sektora.

9.8

KupujÚci môŽe odstúpiť od Zmluvy, uzavretej s predávajúcim ktoý nebol v čase uzavretia tejto zmluvy zapĺsaný v rąistń partnerov verejného sektora,
'
ak mal povinnosť zapisovať sa do rąistra partnerov alebo ak bol vymazaný z regiska partnerov verejného sektona.
9.9 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosťdňom doručenia objednávky zaslanej KupujÚcim v zmysle
bodu'l,3 článku ltejto Zmluvy Predäva.iúcemu. Zmluva nadobudne úlinnosť po ukončeni Íinančnej kontroly, ak poskytovateľ prĺspevku z fondov EÚ

Vo' pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly pńjĺmateľovi. Ak
Vo identiÍikovanénedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok Vo, zmluva nadobudne účinnosťmomentom

neidentiÍikoval nedostatky' ktoré by mali alebo mohli mať Vplyv na výsledok

boli v rámci Íinančnejkontroly

súhlasu pńjĺmateľa s výškou ex ante Íinančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatĺvneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante Íinančnej
opravy podÍa Metodického pokynu

CKo

č. 5'

Koý

upravuje postup pń urěenĺ Íinančnýchopráv za

Vo.

9.'l0 Táto Zmluva sa uzatvána na dobu určitú,pričom jej platnosť konči dňom splnenia všetkých záväzkov obsiahnuých v tejto Zmluve.
9.11 Táto Zmluva bola vyhotovená v 5 exemp|ároch, priěom Kupujúci obdźĺ4 exempláre a Predávajúci 'l exemplár'

9'12 Zmluvné strany podpisom Ęto Zmluvy prehlasujú, Že porozumeli ustanovenĺam tejto Zmluvy, súhlasia s
a váŽne, čo potvrdzujÚ svojimi vlastnoručnými podpismi.

'|ej

obsahom, tuto Zmluvu uzatvárajÚ slobodne

NeoddeliteÍnou sÚčastbu te.ito Zmluvy .ie
Priloha č.1 - Opis predmetu zákazky - Technická špeciÍikácia Tovaru

Prĺloha č. 2 - Návń na plnenie kńtéńĺ - súťaŽná ponuka
Príloha č. 3 - Zoznam subdodávatelov

v'#'ffilK

an^.'

("..t:'.ĺł. l-1,

V Komáme, dřla 15'07 ,2022

n

'/./í ,4/
Za Kupujúceho:

ĺĺ
^

Za Pľedávajúceho:

Priloha č'1 - opis predmefu zákazky

- Technická špeciflkácia Tovaru

opis predmetu zákazky _ Technická špecifikácia Tovaru
Naťahovací kontajner 4 kusy
Kontajner 12 m3 otvorený

Požadované technické parametre a vybavenie

Jednotka

Minimálne

Marimálne

Presne

Splnenie
podmienok

DlŽka

mm

4000

Sírka
Výška

mm

2200

mm

1

500

4 200 mm
2 200 mn
1 500 mm

4,

VÝŠka háku

mm

1

000

1 000

5.

Hrúbka p|ášt'a' dverí a čela

mm

2

Hrúbka oodlahv a soodnÝch oblúkov

mm

4

1

Ĺ'
2

6.

7

I
9

Zadné dvojkrĺdlové dvere s centrálnym bezpečnostným

ano

zatváraním

Povrchová Úprava: lak

-

nm

3mm
4mm

2x vonkajŠĺaj vnútorný

ano

základný náter, 2x vonkaišĺvrchný syntetický náter
Pevný rebrík

ano

Naťahovací kontajner 2 kusy
Kontajner 7 m3 otvorený

Požadované technické paĺametre a vybavenie
1

2.

4.
Ą
6.

7

Minĺmálne

D|Žka

mm

4000

4 200 mn

Sírka
Výška

mm

1

800

1 800 mm

mm

1

100

1 100

VÝška háku
HrÚbka p|ášťa' dverĺ a čela

mm

1

000

1 000

mm

J

Hrúbka oodlahv a soodnÝch oblúkov

mm

4

MaximáIne

Presne

Splnenie
podmienok

Jednotka

nm

nn

3mm
4mm

Zadné dvojkrĺdlové dvere s centrálnym bezpečnostným

ano

zatváranĺm

I

Povrchová Úprava: lak - 2x vonkajšĺaj vnútorný
základný náter, 2x vonkajšĺvrchný syntetický náter

ano

9.

Pevný rebrĺk

ano

Sieť na kontajner bezuzlová 2 kus

Požadované technické parametre a vybavenie

Jednotka

Minimálne

Maximálne

Presne

Splnenĺe
podmĺenok

1

DiŽka

m

4,5

5.00 mm

2.

Sĺrka

m

2,5

3,00 mm

2

Hrúbka siete

mm

4

4.
E

Vel'kost'oka

cm

E

Priemer oumového lana

mm

4mm
5cm
8mm

I

Príloha č'1 - opis pĺednefu zäIazĘ - Iecńníclĺá špecifrkácia Tovaru

Naťahovacíkontainer 2 kusy
Kontajner 7 m3 uzatvorený

1

DlŽka

mm

4000

2.

Sírka
Výška
Výška háku

mm

1800

mm

1

mm

1000

Hrubka plášt'a, dvería čela
Hrubka podlahy a spodných oblúkov
Zadné dvojkrĺdlové dvere s centrálnym bezpečnostným

mm

3

mm

4

3.

4.
5.
b.

7

100

1000
1 800

I

100

mn

nn
mn

1000mm
3mm
1mm
ano

-^a..^-^^í_

L

Povrchová Úprava: lak - 2x vonkajšĺaj vnútorný
základný náter, 2x vonkaišívrchný syntetický náter

áno

9.

Pevný rebrĺk

áno

V Komáme, dňa 15.07.2022
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Príloha

č,' 2

- Návrh na plnenie kritérii - súťažnáponuka

Návrh na plnenie kritérií- sút'ažná ponuka
Naťahovací ko

4

Názov:

Cena bez DPH

4.Časť:Kontajner í2 m3 otvorený 1 ks - HYCA ĺ2

3 000,00

4.Časť:Kontajner í2 m3 otvorený 4 ks - HYCA 12

EUR

600,00 EUR

Cena bez DPH

DPH

EUR

2 400,00

12 000,00

Cena s DPH

DPH:

3 600,00

EUR

Cena s DPH

EUR

14 400,00

EUR

Naťahovací kontajner 2 kusy

NŁov

Cena bez DPH

4.Casť: Kontajner 7

m3

otvorený

í ks -

HYCA 7

2 900,00

4.Časť:Kontajner 7 m3otvorený 2 ks - HYCA 7

EUR

580,00 EUR

Cena bez DPH

DPH

EUR

1 't60,00

5 800,00

Cena s DPH

DPH:

3 480,00

EUR

Cena s DPH

EUR

6 960,00

EUR

Sieť na kontajner bezuzlová 2 kus
Názov:

Cena bez DPH

4.Časť:Sieť na kontajner bezuzlová 1 kus - HYCA sieť

650,00 EUR

Cena bez DPH
't 300,00

4.Casť: Sieť na kontajner bezuzlová 2 kus - HYCA sieť

EUR

Cena s DPH

DPH:
'130,00

EUR

780,00 EUR

Cena s DPH

DPH:
260,00 EUR

1 560,00

EUR

Naťahovací kontajner 2 kusy
Názov:

Cena bez DPH

4.Časť:Kontajner 7 m3 uzatvoľený 1 ks - HYCA

7

Z

3 600,00

EUR

Cena bez DPH
4.Casť: Kontajner 7 m3 uzatvorený 2 ks - HYCA

7

z

7 200,00

EUR

DPH

Cena s DPH

720,00 EUR

4 320,00 EUR

DPH:

Cena s DPH

1 440,00

EUR

I640,00 EUR

Cena je stanovenő a to najmii: balné, clo, dopravné nóklady, vyklódky o všetky nóklady súvisiace s dodaním

Tovaru Kupujúcemu a poskytnutia iných služieb súvisiocich s predmetom plnenia, predovšetkým v podobe
zóručného servisu na Tovar.

/l

V Komáme, dňa 15'07 '2022
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Prĺloha č,. 3 - zoznam subdodávatelov

Zoznam
obchodné meno
subdodávateľa

su

bdodávatel'ov

Udaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa

meno a prleaĺisko

adresa pobytu

dátum narodenia

Vyhlásenie predávajúceho o subdodávke
Spoločnosť AGRosERVlS spol. s r.o. týmto vyhlasuje, že celú zákazku bude dodávať bez účastĺ

subdodávateľov.

V Komáme, dňa15.07 '2022
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