
čast'5: Mostová cestná váha
t,,

uzavretá podľa zttkona č,. 34312015 Z. z. o veľejnom obstarávaní a o zmęnę a doplnení
niektoých zákonov a podľa zákoĺač,. 5I31I99I Zb. obchodný zákonník v znení neskoľších

pľedpisov (ďalej len,,obchodný zákonník")
Článok l

Zmluvné strany
Predávajúci: KRAJSPOL SK, s.r.o.

Sídlo: Závodskácesta 1 4, 01 00 1 Žilina
lČo:zelnlze
DIČ Ż022297189
IČ opH: ĺK2O22Ż97I89
zapisanáv oR oS Žilina, vloŽka 18381/L, oddiel Sľo.
bankové spojenie: SK08 1100 0000 0026 2785 8691

zastúp.

(d'alej len,'Predávajúci" v pľíslušnom gramatickom tvaľe)

rÚpľł ZvĺLIJvd,ĺ.sf /ł /nłĺ

A
Názov:
Adľesa:
Kľajina:
Zastĺpený:
IČo:
DIČ:
Banková inštitúcia:
Číslo účtu:

e-mail:

obec Staškov
ul. Jozefa Kľoneľa 588, 023 53 Staškov
Slovenská republika
Ing. Ladislav Šiměisko _starosta obce
003r4293
2020ss321r
Pľima banka Slovensko, a. s.

sKlz 5600 0000 0077 15492004
staľosta(ĺ)staskov. sk

PREAMBULA

Podkladom pľe uzatvorenie tejto Kúpnej zmluvy je úspešná ponuka Pľedávajúceho, ktorú
predložil đo súťaŽe realizovanej podľa ztkona č,. 34312015 Z. z. o veĘnom obstarávaní a o
nnene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších predpisov na pľedmet zákazĘ pod
názvom: ,,Dodávka technolĺógie na zabezpečenie tľiedeného zbeľu odpadov - obec
Staškov" čast'5: Mostová cestná váha

čHnot I
Predmet Kúpnej zmluvy

1.1 Touto Kúpnou zmluvou Pľedávajúci zaväzuje dodať pre Kupujúceho Tovar deÍinovaný
v opise predmetu zákazky Príloha č. 1 a Pľíloha č,. 2 tejto Zmluvy (ďalej len ,,Tovaro'
v pľíslušnom gramatickom tvaľe). Pľeđávajúci sa zaväzuje previesť na Kupujúceho vlastnícke
právo k tomuto Tovaru a Kupujúci sazaväzuje tento Tovar prevziať azap|atiť Pľedávajúcemu
za jeho dodanie dohodnutú odmenu.



I.ZTáto Zm|uva je s Pľedávajúcim uzatvorená na základe riadne ukončeného a vyhodnoteného
Verejného obstarania.

1.3 Tovaľ bude sltižiť pre účely práce Kupujúceho.

I.4Predávajúci pľehlasuje, žena dodanie Tovaľu v zmysle č1. I bodu 1.1 tejto Zmluvy je
oprávnený podľa platných pľávnych pľedpisov.

1.5 Pľedávajúci dodá Tovar a poskytne všetky služby vďahujúce Sa na pľedmet kúpy vo
vlastnom mene a na vlastnú zodpoveđnosť, v súčinnosti s Kupujúcim, komplexne a úplne. Pri
všeĘch aktivitách musí Pľędávajúci dbať na dobré meno Kupujúceho.

1.6 Návrh na uzavľetie čiastkovej Zmluvy s Pľeđávajúcim podáva Kupujúci formou písomnej
objednávky na dodanie dohodnutého Tovaru. objednávka musí byť úplná. Za irylrĺu
objednávku sa podľa tejto Zmluvy povaŽuje len objednávka čitateľná, s údajmi uvedenými
v 1.7 tohto článku Zmluvy a podpísaná Kupujúcim'

l.7 Zmluvné stľany sa dohodli, že objednávka musí obsahovať najmä:
(i) nŁov a sídlo Kupujúceho , a jeho identifikačné údaje (IČo' IČ oprĺ' bankové spojenie)
(ii) mnoŽstvo a špecifikáciu objednávaného Tovaľu,
(iii) miesto dodania Tovaru,
(iv) lehotu, v ktoľej mábyť Tovaľ dodaný (doba dodania),
(v) dátum vystavenia objednávky.

1.8 Kupujúci sazavan$e, že objednávku doručí Pľedávajúcemu osobne, poštou, ę-mailom.

1.9. Pľedávajúcije povinný najneskôľ nasledujúci pľacovný deň po dni doručenia objednávky
od Kupujúceho potvľdiť príjem a akceptáciu objednávky, a to rovnakou foľmou, ako bola
objednávka doručená Pľedávajúcemu (osobne, poštou, faxomo e-mailom). Potvľdením
objednávky zo stľany Pľedávajúceho sapovažuje objednávkazauzavretu,s tým, Že Pľedávajúci
je povinný dodať Kupujúcemu Tovar podľa príslušnej objednávĘ do dohodnutého miesta
dodania v dobe dodania uľčenej v objednávke alębo v tejto Zm|uve a Kupujúci takto objeđnaný
Tovar pľevezne azaväzuje sazaízaplatiť dohodnutú zmluvnú cenu.

1.10 Zmluvné stľany sa dohodli, že ak Pľedávajúci plánuje nahrađiť Tovar, ktoľého dodanie je
predmetom tejto Zmluvy' napr. obdobným Tovaľom vyššej typovej rady, písomne oznámi tuto
skutočnosť Kupujúcemu. Tento obdobný Tovar musí spĺňať podmienky prílohy tejto Zmluvy
(Technická špecifikácia), a musí bý za dodaný za podmienok stanovených v tejto Zmluve.
Dodanie obdobného Tovaru vyššej typovej ľady musí byť odsúhlasené Kupujúcim potvľdené v
protokole podpísanom oboma zmluvnými stranami

1.1 1 Zmluvné strany sa dohodli, žę súčasťou Tovaru je vžđy aj pľíslušná dokumentácia,vrátane
návodu na montáž, prevádzku a údržbu Tovaľu počas jeho životnosti, príslušné osvedčenia,
atesty, ceľtifikáty a protokoly o vykonaných skúškach; dokumentáciu je Predávajúci povinný
predloŽiť v slovenskom jazyku, pokiaľ sa Zmluvné stľany nedohodnú inak,.



čHnok II
Spôsob, teľmín a mĺesto plnenia

2.IPrędtxajúci sa zavazuje Kupujúcemu dodať Tovar v dohodnutej dobe a do určeného miesta
dodania. V prípade, ak sa zmluvné stľany v ěiastkovej objednávke nedohodnú inak, je doba
dodania Tovaľu stanovená na 6 mesiacov odo dňa uzatvorenia čiastkovej objednávke.

2.2 Povinrtosť Pľedávajúceho Kupujúcemu Tovaľ je splnená tým, že Kupujúcemu umožní
s Tovaľom nakladať (t. j. Tovar ptevziať) v dohodnutom mieste dodania.

2.3 Kupujúci sazavazuje prevziať Tovar v dohodnutom mieste dodania.

2.4 y pľípade prekáŽok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoľé Predávajúcemu bránia v splnení
jeho povinností dodať Tovar Kupujúcemu v dojednanej dobe podľa riadnej a úplnej
objednávky, pľedlŽuje sa lehota na dodanie Tovaľu o dobu tľvania týchto prekáŽok' Pľedávajúci
sa zavazuje, Žę vznik a predpokladanú dobu tľvania pľekažok podľa prvej vety ozntlmi bez
zbytočného odkladu Kupujúcemu.

2.5 Miestom plnenia Zmlw"yje obec Staškov

2.6 Predźĺvajirci sa zaväzllje dodať Tovaľ na svoje nebezpeěenstvo, dodať Tovar pre

Kupujúceho v súlade so špecifikáciou, požiadavkami na paľametľe, ľozsah a v súlade
s vystavenou objednávkou Kupujúcim a podľa Pľílohy č. 1 a Prílohy č. 2 tejto Zmluvy. ktorá
tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.

2.7 Pređávajúci sa zaväzujevyzxať Kupujúceho taprevzatie dodávky Tovaru aspoň 3 pľacovné

dni vopred. Dodávka Tovaľu bude pripľavená na faktické odovzdanie a prevzatie, bez vád,
pľičom súčasťou dodávky musia byť i všetĘ dokumenty vďahujúce sa na Tovaľ ako napľ.

zéruěný list, ceľtifikáty ainé.

2.8 Kupujúci potvrdí úplné prevzatie Tovaru v pľeberacom a odovzdávacom protokole.

V prípade, ak Tovar nebude spĺĺať podmienky uveđené v tejto Zmluve alebo v Prílohe č. 1
a Pľílohe č. Ż, má Kupujúci pľávo Tovar nepľevziať a uplatniť si reklamáciu voči
Predávajúcemu v písomnej podobe.

2.9 Wedávajúci zodpovedá za vady a nedostatky' ktoľé má Tovar v čase jeho dodania
Kupujúcemu, za ktoré sa považujú aj vady, ktoľé Kupujúci zistí v rámci oboznamovania sa

s jeho funkčnosťou. Ďalej je Predávajúci povinný bez zbytoěného odkladu odstľániť aj také
vady Tovaru, za vznik ktorych popiera zodpovednosť, ktoqých odstľánenie však neznesie
odklad vzhľadom na potrebu Kupujúceho ľiadne a bezodkladne pouŽívať Tovar.

2.10 Vadou Tovaľu sa ľozumie odchýlka v množstve' akosti, vyhotovení, kompatibilite, balení
alebo vybavení na pľepľavu stanovenom technickými noľmami' všeobęcne závaznými
právnymi predpismi ako aj usmemeniami a požĺađavkami Kupujúceho, ako aj absencia
akýchkoľvek dokumentov vďahujúcich sa na Tovaĺ, ktoré sú potľebné pľe jeho ľiadne užívanie
alebo ktoré sú uľčené touto Zmluvou.



2.|1Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe Tovaru minimálne 24 mesiacov , plynúcej od
podpísania ľiadneho odovzdávacieho a pľeberacieho pľotokolu. V prípade, ak výrobca toho
ktorého Tovaru poskytuje záľuku v dlhšom trvaní bezplatne, bude táto zćtruka v ľovnakom
ľozsahu a zarovnakých bezodplatnych podmienok poskytnutá Kupujúcemu. Zźlĺuěná doba na
Tovaľ zaćína plynúť dňom riadneho odovzdania a pľev zatia Tovaru Kupuj úcim.

2.I2 Predávajúci je povinný reagovať na písomnú reklamáciu alebo poŽiadavku na Seľvis
Tovaru po dodaní alebo počas zźłrućĺej doby osobným prevzatím ľeklamovaného Tovaru alebo
vykonaním požadovaného Seľvisu Predávajúcim do 48 hodín od nahlásenia vady Kupujúcim,
resp. odoslania poŽiadavky na Seľvis Kupujúcim.

2.13 Pređávajúci je povinný vyriešiť reklamácię na vady najneskôľ do 30 dní od uplatnenia
ľeklamácie, a to odstránením vady alebo dodaním náhľadného Tovaru bezvádtak, aby dodaný
Tovaľ bezvád plne zodpovedal špecifikácii v Prílohe č.1 tejto Zm\uvy, Riešenie vád Tovaru sa

v op!ątnom bude 1iadiť v$eqbęqqýmr ustąnayeniami Qbqhod!ébq zékonryłą

2. 14 Na opľavovaný Tovar počas zźruěnej doby sa pľerušuj e plynutie zaľučnej doby na obdobie
počínajúce odoslaním reklamácie a končiace vyriešením ľeklamácie.

2.15 Záruč:ná doba na Tovaľ bude automaticky predižená o dobu' počas ktorej nemohol byť
Tovaľ užívaný z dôvodu vád alebo poškodenia, zaktoré nesie zodpovednosť Predávajúci.

2.16 v prípade, ak po vystavení objednávĘ Kupujúcim doloŽí Predávajúci hodnoveľným
spôsobom, že niektoľá súčasť Tovaru alebo špecifikovaný parameter (konkrétna poloŽka
v zmysle Prílohy č,.2 už nie je na tľhu dostupná, môžu sa Kupujúci a Predávajúci dohođnúť na
nahľadení tejto súčastilparanetraTovaľu ekvivalentn;ým ale nie hoľším ľiešením v parametroch
definovaných v špecifikácii, ktorá bola súčasťou Veľejného obstaľávania a to v písomnej
podobe foľmou dodatku k tejto Zmluve.

čHnok III
Zm|uvná cena a platobné podmĺenĘ

3.1 Kúpna cęnaza Tovaľ je stanovená v súlade so zákonom č,.1811996 Z. z. o cęnách v znení
neskorších pľedpisov a cena je stanovená a to najmä: balné, clo, dopľavné naklady, vykládky a
všetĘ naklady súvisiace s dodaním Tovaľu Kupujúcim a poskytnutia iných služieb súvisiacich
s pľedmetom plnenia' pľedovšetĘým v podobe záruěĺého servisu na Tovaľ.

3.2 CelkovázmIuvnácenabez DPH je 10900 EUR
Sadzba DPH20 %

Výška DPH je 2180 EUR
Celková zmluvná cena s DPH je 13080 EUR

3.4 ZmlwĺácenazahÍřla dopľavu Tovaľu do dohodnutého miesta dodania podľa objednávky,
ako aj všetĘ ostatné náklađy Predávajúceho vynaložeĺé ĺa splnenie poŽiadaviek v súvislosti s



touto Rámcovou dohodou. K fakturovaným cenám za dođaný Tovar bude uplatnená DPH v
zmysle plaĘých pľávnych pľedpisov Slovenskej republiky v čase faktuľácie.

3.5 Pređávajúcemu vzniká nĺĺľok na zapIatenie zmluvnej ceny ľiadnym dodaním Tovaľu
Kupujúcemu do dohodnutého miesta dodania v dohodnutom množstve a kvalite, potvrdením
akceptaěného/prebeľacieho protokolu Kupujúcim a doručením faktúry za pređmetné plnenie
Kupujúcemu.

3.6 Pľedávajúci vystaví faktúru zadodaý Tovar s 60 - dňovou splatnosťou odo dňa doručenia
faktúry Kupujúcemu,vždy po dodaní aptevzati predmetu plnenia definovaného v objednávke
Kupujúcim, ak si v objednávke zmluvné stľany nedohodli dlhšiu splatnosť vystavenej faktúry
pľe konkĺétny dodaný Tovaľ.

3.7 Pľedávajúci pošle vystavenú faktúru na adresu síđla Kupujúceho. Súčasťou faktúry bude
oprávnenými osobami obojstľanne potvrdená objednávka a kópia akceptačného/preberacieho
pľojq\qlu potvľdeného K11pqj1łcl1ą Ęaktúry budú yystąven! a uhĺadené v oťrci{lnej !4ęąe
Slovenskej republiky, aktuálne platnej ku dňu vystavenia pľíslušnej faktúry' ak sa v objednávke
pre konkľétny Tovaľ nedohodne inak.

3.8 V prípade, žę faktira nebude obsahovať všetky náležitosti podľa $ 74 ods. (1) zákona č.

222lŻ004 Z. z. v platnom zneni, alebo k nej nebudú priložené doklady dohodnuté zmluvnými
stľanami, je Kupujúci oprávnený vľátiť ju Pľedávajúcemu na doplnenie. V takom pľípade sa
pľeruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti zaěne plynúť doruěením opravenej
alebo doplnenej faktúry.

3.9 Predávajirci zniŽijednotkové ceny uvedené v Pľílohe č,.2 tejto Zmluvy kedykoľvek počas
trvania tejto Zmluvy bez potreby uzatvorenia dodatku k tejto Zmlwe, a to v pľípade zavedęnia
tzv. akciových alebo sezónnych cien Tovaru na trhu.

3. 10Ak sa do teľmínu dodávky Tovaľu rvýšianáklady vyplývajúc e zo zmienplatných pľávnych
pľedpisov (napľ. colných a daňových predpisov), bankových sadzieb, rozľrodnutí štátnych
oľganov a iných podmienok' ktoľé v čase uzavretia Zmluvy nebolo možné pľedpokladať,
Predávajúci je opľávnený navľhnúť úpľavu cien.

ČHnok IV
Pľáva a povinnosti zmluvných stľán

4.1 Predávajúci potvrďzuje, Že sa dôkladne zoznámil s rozsahom a povahou požadovaného
Tovaľu, a s podkladmi predloŽenými Kupujúcim, ktoré Pľedávajúci považuje za dostačujúce.
Pľedávajúci potvľdzuje, Že sú mu známe technické, kvalitatívnę a iné podmienky dodávaného
Tovaľu.

4.2 Pređápajúci je povinný dodať Tovar pre Kupujúceho s pľofesionálnou starostlivosťou, v
poŽadovanej kvalite' na svoje náklady a na svoje nebezpeěenstvo. Pľedávajúci je opľávnený
využiť pre dodanie Tovaľu aj tľetie osoby, ale len v pľípade obdrŽania osobitného písomného
súhlasu Kupujúceho, pľičom Predávajúci zodpovedá v takom prípade, ako keby Tovar dodával



Sám azavä^úę sa dodľŽiavať zásady mlčanlivosti aochĺany informácií ovšetkých
skutočnostiach, ktoľé by mohli poškodiť obchodné zźlujmy alebo dobľé meno Kupujúceho.

4.3 Predávajúci a Kupujúci sa zaväzujil, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení
závärkov vyplývajúcich ztejto Rímcovej dohody anavzájom sa budú včas informovať
o všetkých skutočnostiach potľebných pľe spolupľácu podľa tejto Rámcovej dohody.

4.4 Pľedávajúci sa zavänlje, že zabezpečí také kapacity a osoby s odbornými znalosťami
a technicĘm vybavením, ktoľé sú k dodaniu Tovaru potrebné. Predávajúci prehlasuje, že mźt

v ěase podpisďuzatvorenia zmluvy všetky povolenia a licencie' ktoré sú nevyhnutné k đodaniu
Tovaru, aŽetieto povolenia sú postaěujúce k tomu, aby mohol Tovar ľiadne a úplne dodať.

4.5 Pri dodaní Tovaru bude Predávajrici postupovať samostatne, pľičom je povinný dodržiavať
pľávne pľedpisy, technické a iné normy a je viazaný pokynmi Kupujúceho. Pľedávajúci sa
vpľípade nevhodnosti pokynov Kupujúceho zaväzuje Kupujúceho na túto skutočnosť
beąodkladne píĺqnne qpozorniť, popísat] pľĺqlušný nęvhod4ý pokyn ą !4qŽné ngga!ívqe
đôsledky jeho splnenia.

4.6 Postupenie akýchkoľvek pohľadávok Pľedávajúceho vyplývajúcich ztejto Zmluvy je
možné len s predchádzajircim písomným súhlasom Kupuj úceho.

4.7 S poukazom na ustanovenia ztlkona č:. 22212004 Z.z. o dani zpríđaĺej hodnoty (ďalej len

,,Ztlkoĺo DPH") upravujúce ručenie Kupujúceho za DPH uvedenú vo fakture Pľedávajúceho,
Predávajúci:
vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto Zm|uvy neexistujú dôvody' na základe ktoqých by sa
Kupujúci ako odberateľ mal stať ľučiteľom za daň nezaplatenú Pľedávajúcim ako
Predávajúcim podľa $ 69 ođs. 14 v nadv'aznosti na $ 69b Zákona o DPH; najmä, Že nemá
nedoplaĘ na daniach a nie sú u neho dôvody, pre ktoré by mohlo dôjsť k zrušeniu jeho
ľegistľácie pre DPH podľa $ 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu Zfüona o DPH a nie je vedený v
zozname osôb, u kto4ých nastali dôvody na zrušenie ľegistľácie pre DPH podl'a $ 81 ods. 4
písm. b) druhého bodu Zákona o DPH, vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej
ľepubliĘ (ďalej Ieĺ,,Zoznarn rizikoých subjektov"); azavazuje sa, že najneskôr do 3 dní od
vzniku takej skutočnosti, bude Kupujúceho písomne informovať o vzniku dôvodov, pre ktoré
by mohlo dôjsť k zľušęniu ľegistrácie Pľedávajúceho pľe DPH podľa $ 81 ods. 4 písm. b)
druhého bodu Zákona o DPH a najneskôr do 3 dní od vzniku skutočnosti bude písomne
informovať Kupujúceho o tom, Že Pľedávajúci bol zverejnený v Zozname rizikoqých
subjektov a uvedie dátum zveľejnenia.

4.9 Pľedávajúci je v každej faktúre, ktoru vystaví pľe Kupujúceho po dni zverejnenia
Predávajúceho v Zozname rizikoqých subjektov, povinný tuto skutočnosť uviesť atiežoznačiť
sumu vo výške DPH ako rizikové zádržné. V pľípade, ak Pľedávajúci svoje zverejnenie
v Zozslame rizikoých subjektov arizikové zádržné vo faktúre neuvedie, je Kupujúci
opľávnený vrátiť Predávajúcemu takúto faktúru apožadovať jej opravu, a odo dňa doručenia
opravenej faktúľy Kupujúcemu začína opätovne plynúť jej nová doba splatnosti. Kupujúci je
oprávnený zađržať sumu vo ýške DPH z každej faktúry vystavenej Predávajúcim po dni jeho



Zveľejnenia v Zozname ľizikoých subjektov' a to aj v pľípade, ak si Prędávajúci nesplní
ktorukoľvek z povinností v zmysle predchádzajúcich ustanovení tohto článku.

4.10 Kupujúci je oprávnený zaďrŽaní sumu pouŽiť na úhľadu Predávajúcim neuhĺadenej DPH,
ktoru bude Kupujúci povinný uhľadiť za Prcdávajúceho ako ručiteľ podľa Zékona o DPH
vrźiane jej započítania v pľípade, ak daňovy úrad použije Kupujúcemu uplatnený nadmeľný
odpočet na kompenzáciu za DPH neuhľadenú Pľedávajúcim. Nepoužitu, prípadne daňovým
úradom vľátenú č,asť zađržanej sumy Kupujúci vľáti Pľedávajúcemu po pľedložení potvľdenia
vydaného pľíslušným spľávcom dane,Že dôvody, pre ktoré sa stalKupujúci ručiteľom zaDPH,
uŽ odpadli, alebo Že Predávajúci uhĺadil svoju daňovú povinnosť za obdobia, kedy s Kupujúcim
obchodoval.

4.11 V prípade, ak bude Pľedávajúci zverejnený v Zozname ľizikoqých subjektov, je Kupujúci
tíež oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy.

4't2P1gdĄyajúci je poviqný zabezp9ěiť, aby bol v časquzalYolenią ZmluYy akLąj počąs qęLej

Doby platnosti zapisaný v ľegistľi partneľov veľejného sektoľa podľa Zákona o registri
paľtnerov veľejného sektora. Ak sa budú na Stľane Predávajúceho ako Zmluvnej stľany podiel'ať
na dodaní Tovaru viaceré subjekty, Pľedávajúci zodpovedtĺzato, žę tięto budú počas celej Doby
platnosti zapisaĺé v ľegistľi paľtnerov verejného sektora, ak sa na ne táto povinnosť podl'a
Zékona o registri paľtneľov veľejného sektoľa vďahuje.

4.13 Predávajúci sa zavazuje stľpieť qikon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonaním diela
kedykoľvek počas platnosti a úěinnosti príslušnej Zm\uvy o poskytnutí nenávratného
finančného pľíspevku uzavľetej objednávateľom ako prijímateľom nenávľatného finančného
pľíspevku za účelom ťtnancovania pľedmetného diela, a to zo strany opľávnených osôb na
l.;ikon kontľoly/auditu v zmysle pľíslušných pľávnych predpisov SR a EÚ, najmä Zálkon o
pľíspevku z aŠm _zákonč,.292lŻOI4o príspevku posĘtovanom z európskych štruktuľálnych
a investičných fondov a o zÍnene a doplnení niektorych zákonov. Zálkon o Íinančnej kontrole
a audite _ zákon č,. 357l20I5 Z. z. o finančnej kontrole a audite o zÍnene a doplnení niektoých
zfüonov v mení nęskorších pľeđpisov a príslušnej Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku
a jej pľíloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok a poskytnúť tymto oľgánom ľiadne a
včas všetku potľebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti Zhotoviteľa je pođstatným
porušením zmluvy, ktoré oprávňuje objednávatęľa od zmluvy odstúpiť.
oprávnené osoby na ýkon kontroly/auditu sú najmä:

a. Poskytovateľ anímpoverené osoby,
b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho oľgánu alebo Spľostredkovateľského orgĺĺnu a nimi
poveľené osoby'
c. Najvyšší kontľolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Ceľtifikačný orgán a nimi poverené
osoby,
d. orgrĺn auditu, jeho spolupľacujúce orgány a osoby poverené na qýkon kontľoly/auditu,
e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvoľa audítorov,
f. oľgán zabezpećujúci ochľanu finančných záujmov EÚ,
g. osoby pnzvané oľgánmi uvedenými v písm. a) až Đ v súlade s príslušnými pľávnymi
predpismi SR a pľávnymi aktmi EÚ.



Článoľ v
Vlastnícke pľávo k Tovaru

5.1 Vlastníkom Tovaru aŽ do jeho odovzdania Kupujúcemu je Pľedávajúci, ktoý znášadovtedy
aj nebezpečenstvo škody na Tovare.

5.2 Vlastníctvo a nebezpečenstvo škody na Tovaľe prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím.

Článok VI.
Subdodávatelia a pravĺdlá pre zmenu subdodávatel'ov

6.1 Predávajúci predkladá v Prílohe č. 3 ktejto zmluve zoznarfl všeĘch svojich
subdodávateľov (identifikačné údaje a pľedmet subdodávky) a údaje o osobe opľávnenej
konať za každ,ého subdodávateľa v ľozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum
naľodenia. Rovnako Pľedávajúci doloží, že subdodávatelia spĺRajĺ povinnosť zápisu do
registra paľtneľov veľejného sektora, ak zákon pľe takéhoto subdodávateľa tento zápis
vyžaduje. Až do splnenia tejto Zmluvy je pľedávajúci povinný oznámiť Kupujúcemu
akúkoľvek Znenu údajov o subdodávateľoch uvedených v Pľílohe č.3.

6.2Predávajúci je opľávnený kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy vymeniť ktoľéhokoľvek
subdodávateľao a to za pľedpokladu, že nový subdodávateľ spĺňa povinnosť zápisu do
registra paľtneľov veľejného sektoľa, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis
vyžaduje. Najneskôľ sedem (7) dní pred pľijatím subdodávky od nového subdođávateľa,
alebo od uzavretia zmluvného vzt'ahu s novým subdodávateľom (podľa toho ktorá udalosť
nastane skôľ), je predávajúci povinný oznámiť Kupujúcemu (identifikačné) úđaje o novom
subdodávateľovi a o osobe opľávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a
priezvisko, adľęsa pobytu, dátum naľodenia.

6.3 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností dkajúcej sa subdodávateľov alebo ich
zrfleny (napr. nęoznámenie zmeny subdodávateľa alebo povinnosť zápisu do registľa
partnerov verejného sektora), má kupujúci pľávo odstupiť od tejto Rĺĺmcovej dohody a má
nárok na zmluvnú pokutu vo ýške 5Yo z celkovej zmluvnej ceny za kaŽđé porušenie
ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností ato aj opakovane.

čHnok \ĄI
Zmluvné pokuty a sankcie

7.I v prípade omeškania s dodaním Tovaru si môžę Kupujúci uplatniť voči Pľedávajúcemu
náľok nazaplatenie zmluvnej pokuĘ vo výške 0,0I %o hodnoty Tovaľu zakažđý zač,aý deřl
omeškania.

7.2 v prípade omeškania s úhľadou kúpnej ceny podľa članku III tejto Rámcovej dohody
Kupujúcim, si môže Predávajúci uplatniť voěi Kupujúcemu náľok na zaplateĺie zmluvnej
pokuty vo qýške 0,01 o/o zo sumy' s úhľađou ktorej bude Kupujúci v omeškaní, ato zakaźdý
zač:atý deň omeškania.



7.3 Zakažditjednu reklamovanú vadu vzmysle ělĺĺnku II tejto Zmluvy si môŽe Kupujúci
uplatniť voči Predávajúcemu narok nazaplatenie zmluvnej pokuty vo výške l0%oz ceny Tovaľu
(zariadenia), ktoľého sa toto pochybenie Predávajúceho Ęika.

7.4 v prípade, ak Pľedávajúci aj po uplatnení ľeklamácie Kupujúcim dodá náhľadný Tovar
s vadami alebo nedodľŽí lehotu, si môže voči nemu uplatniť Kupujúci naľok na zaplaterie
zmluvnej pokuty vo výške 20%o zceny Tovaru (zaľiadenia)' ktoľého sa toto pochybenie
Pľedávajúceho dka.

7.5 Zakaždé porušenie ktoľejkoľvek zmluvnej povinnosti uvedenej v bode 2.I3 aŻ.I4 ěIáĺlku
|IZmluvy, môže si Kupujúci uplatniť voči Pľedávajúcemu naĺok nazaplatenie zmluvnej pokuĘ
vo ýške 300 EUR (slovom tľisto eur). Toto právo Kupujúceho pretľváva po podpísaní
pľebeľacieho a odovzdávacieho pľotokolu zmluvnými stľanami po dobu plynutia zátuky každej
jednej súčasti dodaného Tovaru, vrátane pľípadne pľedĺženej zćlruěnej doby v zmysle bodu 2.16
čláĺkull tej lo Zmly a.

7.6y prípade, ak Kupujúci nebude môcť prevziať od Predávajúceho kompletne dodaný Tovaľ
v zmysle ustanovení tejto Zmluvy a špeciÍikácie uvedenej v Pľílohe č,.2 aĺi 30 dní po lehote
dodania uvedenej v tejto Zmlwe z dôvodu' ktoqi nebude na strane Kupujúceho, môŽe od
Zmluvy v plnom rozsahu odstupiť.

7.7 Kupujúci je oprávnený popri zmluvnej pokute požadovať aj náhľadu škody spôsobenej
porušením povinnosti, na ktoru sa vďahuje zmluvná pokuta, pričom ýška zmluvnej pokuty sa

nezapočítava na náhľadu škody.

Clánok VIIL
Infoľmačná bezpečnost'

8.1 Pri plnení predmetu plnenia sa obe zmluvné stľany zaväzujű dodľŽiavať zásady
infoľmačnej bezpeěnosti podľa zák. NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochľane osobných údajov
v znetĺ neskorších pľedpisov.
8.2 osobné údaje štatutárnych zástupcov, vyskytujúce sa na tejto zmluve' môŽu byť pouŽité
na Spracovanie v infoľmačných systémoch zmluvných strán pľe účely súvisiace s touto
Zmluvou aprípadnými ďalšími obchodnými vďahmi medzi zmluvnými stranami.
8.3. osobné údaje Ęzických osôb, pľostľedníctvom ktoých zmluvné strany konajú a plnia
pľedmet tejto Zmluvy, vo vlastnom mene spľacúvajú obe zmluvné stľany. Spracúvanie ýchto
osobných údajov je nevyhnutné na plnenie tejto Zmluvy, účelom spracúvania osobných
údajov je qilučne plnenie tejto Zmluvy. Doba uchovávania osobných údajov je 5 rokov po
zaniku platnosti tejto Zmluvy, ak osobitný zźń<oĺ nestanovuje inak.
8.4. Dotknutá osoba má v zmysle GDPR
a) pľávo požadovať od zmluvných stľán prístup k osobným údajom fýkajricim sa jej osoby;
b) pľávo na opľavu osobných údajov;
c) na vymazanie osobných údajov a pľávo na obmedzenie spracúvania osobných úđajov;
d) právo naprenosnosť osobných údajov;



e) podať návľh na zaćatie konania o ochľane osobných údajov na Úrade na ochľanu
osobných údajov Slovenskej ľepubliky.

8.5. PosĘtnutie osobných údajov v ľozsahu meno a pľiezvisko štatutĺĺľa a kontaktnej osoby, e-

mailová adresa a telefonne ěíslo kontaktnej osoby je požiadavkou, ktoľá je potrebná na plnenie
tejto Zmluvy. Neposkytnutie uvedených osobných údajov mtłzanásledok nemožnosť plniť túto
Zmluvu.
8.6. Zmluvné stľany sa zaväzujű infoľmovať všeĘ dotknuté osoby, ktoých osobné údaje
v súvislosti s uzatvoľením a plnením tejto Zmluvy spľacúvajú, o ich vyššie uvedených pľávach
vyplývajúcich z GDPR.
8.7. Zmluvné strany deklarujú, Že pľijali pľimeľané technické aorganizaěné opatľenia na
zabezpeěenie bezpečnosti osobných údaj ov.
odbęľateľ súhlasí So spľacovaním poskytnuých údajov v informačnom systéme dodávateľa.

čHnok IX.
ostatné dojednania

9.1 Táto Zmluva je uzatvoľená podľa obchodného zákonníka' na đobu uľěitú 6 mesiacov a to
počnúc dňom nadobudnutia jej účinnosti do skončenia platnosti a účinnosti jednotlivých
ěiastkových objednávok uzatvoľených na zźk|ađę a podľa tejto zmluvy. Schválenie zźtkazky v
rámci kontľoly pľíslušným kontľolným oľgánom je zároveň podmienkou nadobudnutĺa
účinnosti zmluvy

9.2 Kupujúci má právo od Zmluvy odstúpiť v prípade závažného porušenia Zmluvy
Pľedávajúcim ako aj v pľípadoch, ktoré sú v tejto Zmluvę osobitne uvedené.

9.3 Učinnosť tejto Zmluvy skončí:
a) uplynutím doby, na ktoru bola uzatvorená, alebo
b) nazél<Iađe písomnej dohody zmluvných strán, alebo
c) odstúpením od dohody v pľípade podstatného porušenia povinností azávázkov

vyplývajúcich z tejto zmluvy, alebo
d) odstúpením z dôvodov podľa tejto zmluvy.
V tomto prípade nastanú účinky odstúpenia od 1. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho
po doľučení odstúpenia, pľičom plnenia poskytnuté podľa tejto zmluvy a podľa jednotlivých
čiastkoqfch zmlúv do okamihu zánikujej trvania si zmluvné strany ponechajú. odstúpením
od Zmluvy nezanikajú dojednania zmluvných stľán Ęfkajúce sa zodpovednosti za škodu ani
pľávo Predávajúceho r,yfaktuľovať Kupujúcemu dohodnutú zmluvnú cenu za dodávky
uskutočnené do nadobudnutia účinkov odstĘenia.

9.4Každázo zmlwných stľán je oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť, ak
a) druhá zmluvná stľana podala na seba návľh na lyhlásenie konkurzu,
b) bol návľh na vyhlásenie konkurzu voči druhej zmluvnej stľane podaný tľeťou osobou,
pričom dotknutá zmluvná strana je platobne neschopná alebo je v situácii, ktoľá
odôvodňuj e začatie konkuľzného konania,
c) bolna majetok druhej zmluvnej strany vyhlásený konkurz,
d) bol návľh na vyhlásenie konkuľzu zamietnuý pre nedostatok majetku,
e) druhá zlnlwná stľana vstúpila do likvidácie.



9.5 Akákoľvek komunikáciamedzi zmluvnými stľanami sabude považovať zarelevantný úkon
uskutočnený podľa Zmluvy iba vtedy, ak bude uskutočnená písomne a doručená osobne,
kuľiéľskou poštou alebo doporučenou poštovou zásielkou na adľesu príslušnej zmluvnej stľany.
uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Takýto dokument sa považuje za doručený: (i) pri osobnom
doručení alebo doruěení kuľiéľskou poštou v momente jeho doručenia alebo odopľetia jeho
prevzatia, (ii) pri odoslaní dokumentu poštou v deň jeho skutočného prevzatia, najneskôr však
v piaĘ (5) pracovný deň nasledujúci po dni, kedy bola doporučená poštovázásie|kaodovzdaná
na doručovanie na pošte.

9.6 Zm|uvné podmienky, špecificky neupravené touto Zmluvou' a to najmä zźtuky, podmienky
záručného servisu, dôsledky neplnenia Zmluvy, zmluvné pokuty, náhrada škody ariešenie
Sporov' sa ľiadia ustanoveniami obchodného zákonníka a to aj po uplynutí doby, na ktoru bola
Zmluvauzavretá.

9.7 Pĺedávajúci beľie na vedomie, že Kupujúci nesmie vzavrieť túto zmluvu s pľedávajúcim,
ktoqý majú povinnosť zapisovat' sa do ľegistra paľtneľov veľejného sektora a nie sú zapísaní v
registľi paľtneľov verejného sektora alebo kto4ých subdodávatelía alebo subdodávatelia podľa
osobitného pľedpisu, ktoľí majú povinnosť zapisovať sa do ľegistľa paľtnerov verejného sektora
nie sú zapísaní v registľi paľtneľov verejného sektoľa.

9.8 Kupujúci môže odstúpiť od Zmluvy, uzavľetej s predávajúcim , ktoqŕ nebol v čase uzavľetia
tejto Zmluvy zapisaný v ľegistľi paľtnerov verejného sektoľa, ak mal povinnosť zapisovať sa
do registra paľtnerov alebo ak bol vymazaný z registra paľtneľov verejného sektoľa.

9.9 Táto Zm|uva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom doručenia objednávky zaslanej Kupujúcim vzmysle bodu 1.3 článku Itejto Zmluvy
Pľedávajúcemu. Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení ťrnančnej kontľoly' ak poskytovateľ
pľíspevku z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoľé by mali alebo mohli mať vplyv na

ýsledok Vo, pľičom rozhodujúci je dátum doručenia spľávy z kontľoly prijímateľovi. Ak boli
v ľámci finančnej kontľoly Vo identifikované nedostatĘ, ktoľé mali alebo mohli mať vplyv na
výsledok Vo, zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu pľijímateľa s výškou ex ante
finančnej opľavy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na
uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKo č. 5' ktoý upravuje
postup pri určení finančných opráv zaYo."

9.10 Táto Zmluvasauzatvćlrana dobu určitú, pľičom jej platnosť končí dňom splnenia všetĘých
závazkov obsiahnuĘých v tejto Zmluve.

9.11 Táto Zmlwa bola vyhotovená v 5 exemplároch, pričom Kupujúci obdrži 4 exemplĺĺre
a Pľedávajúci 1 exempláľ.

9.I2 Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy prehlasujú, že porozumeli ustanoveniam tejto
Zm|uvy, súhlasia s jej obsahom' túto Zmluvu uzatvtraju slobodne a váŽĺe, čo potvrdzujú
svoj imi vlastnoruěnými podpismi.



Neoddeliteľnou sričasťou tejto Zmluvy je
Príloha č.l - opis predmetu 

"Ákazky - 
Tecbnická špeciÍikácia Tovaru

Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritéľií _ sÍťažĺtáponrrka
Pľíloha č. 3 - Zonlam subdodávateľov
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KRAJsPot SK s.r.o. . Závodská cesta 14 r 010 01 Žilina . Slovensko
ičo 367 127 36 . SK DPH : sR 2022297 I89
telT:041./723 4454 . tel2: 0915 880 352
obchod@krajspol-vahy.sk . www.kraispol-vahv.sk

KRAJsPoL sK Výroba - predai - servis - prenáiom - kalibrácia váh a váhovrých systémov

ĘI

Vážiaci most železobetónovej konštrukcie, ktorá zabezpečuje Vysokú stabilitu a odolnosť proti
poveternostným vplyvom. Mosty sú po svojej pozdĺžnej a priečnej strane olemované špeciálnym profilom,
ktorý zabraňuje poškodzovaniu a odlamovaniu z vážĺaceho mostu pri náhodnom údere vozidla a
manipulačného stroja. Taktiež zvyšuje jeho pevnosť a zabezpečuje stabilitu aj po dlhom používaní'
Most je mrazuvzdorný, odolný voči soliam a agresívnym materiálom, vibrovaný na požadovanú pevnosť.
Vážny most je tvorený modulárnou konštrukciou s dížkou modulov 6 a 8, čo umožňuje zložĺť váhu podl'a
požiadaviek zákazn íka.

o Bezproblémový vjazd a zjazd
o Rýchla inštalácia
o Postačuje malá dížka nájazdov - 2 m
o Presné váženie

-ą

o Unikátny dizajn
o Pevná konštrukcia a veľká spoľahlivosť
o Medzinárodnácertifikácia

DFWL je ýkonný a spoľahliqý indikátoľ uľčený pre
priemyselné aplikácie.

o Podsvietený LCD displej s ýškou 25 mm
o Krytie IP 65
o Batériové a adaptérové napájanie
o umiestnenie na stôl alebo stenu
o oveľiteľný dielik až l0000, možnosť nastavenia

dvojrozsahu
o 10 násobne citlivejšie zobrazenię váhového

dielika voěi oveľitelhému
o Dva RS 232 poĘ na pľipojenie PC, tlačiarne,

dial'kového displeja, pop. iného periféria

Mostová váha - WBC



Súčasťou dodávĘ váhy sú tenzometrické celonerezové snímače s krytím IP 68. Celkovo bude použiĘch 4
kusy snímačov, ktoých signál bude zlúčený v krabičke s krytím IP 68.

{ kapacita snímačov 30 ton, trieda pľesnosti C4, ceľtiÍikácia podľa OIML R60
{ nerezové pľevedenie, kľytie IP 68

'/ zlučovacia kľabička do exteriéru s krytím IP 68

Technické parametre váhy :

Pracovná teplota:
Rozmer vážiacej plochy:
Min. váživosť:
Dielik d=e:

Max. váživosť:

- 10"C / +4O"C
3x8 m
200 ke

10 ke

30000 kg



Návľh na plnenie kľitéľií

Zéů<ladné'6daie uchádzač, a:

obchođné meno spoloěnosti: KRAJSPoL SK, s.r.o.

Adresa sídla spoločnosti: Závodskácesta 14, 01001 zi|iĺa
ĺco xłtzlle
DIČ 2022297189
lČ ppH: sl<2022297ts9
Zastilpený: Ing. Stanislav Itajčí
TeI +421 907 617 511

E-mail : kľaj ci@kĺaj spol_vaĘ. sk
Zapisaný v obchodnom registľi okľesného súdu Žilina, vloŽka 18381/L, oddiel Sľo.

1. čast': Mostová cestná váha lks

Cena je stanovená a to najmä: balné, clo, dopravné naklady' vykládky a všetĘ náklady
súvisiace s dodaním Tovaru Kupujúcemu a poskytnutia iných sluŽieb súvisiacich s pľeđmetom
plnenia, pľedovšetkým v podobe záručĺého seľvisu na Tovaľ.

Dátum: 02.06.202Ż
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Podpis:
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a vybavenĺe

Pľevedęnie váhy _ nt|azdováverzia

Rozmery vźthy: max 8,0 m x max3,0
m

Tľieda presnosti : presnosť véůęnia
obchodná váha podlä doporuěení OIML
a norTny Čsx pN 45501 - metľologické
aspeĘ váh s neautomatickou
ěinnosťou' trieda III

Dolná medzavĺáživosti
Dielik (pľesnosť)
Vĺáživosť

ks
ks
ks

Jednotka

200

30000

Mĺnĺmálne

1 0

Maximálne

ano

ano

ano

200
10

30000

Pľesne

5.Uast':
Mostová cestná
váha lks

NĺŁov:

10.900,- EUR

Cena bez DPH

2180,-

DPH:

13080,- EUR

Cena s DPH

Ing. Stanis ľ



Príloha č.3 - zoznam subdodávateľov

Zoznam subdodávatelbv

obchodné meno
subdodávateľa meno a priezvisko adresa pobvtu dátum narodenia

Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa

VyhIásenie predávajúceho o subdodávke

Spoločnosť KRAJSPOL SK s.r.o. týmto vyhlasuje, že celú zákazku bude dodávať bez účasti
subdodávatelbv.

v Žiline 13.06.2022

l(PÁ.lspol _$K c '^
(J1 o ní žiiĺ-'o /.ň

z-
Za predávajúceho


