Evidenčné číslo zhotoviteľa:
Evidenčné číslo objednávateľa:

KÚPNA ZMLUVA č. x
uzatváraná podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

I.

Zmluvné strany

Predávajúci:
Obchodné meno (názov):
Sídlo:
Zastúpený:
Zapísaný v:

Obchodnom registri
vložka č.: .........., oddiel: ..........

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu vo formáte IBAN:
SWIFT:
(ďalej len „Predávajúci")
Kupujúci:
Obchodné meno (názov):

SBAJ INMART, a.s.

Sídlo:

Duklianska 21, 085 01 Bardejov
Slovenská republika
Štatutárny orgán:
Ing. Miroslav Kollár, prokurista
Zapísaný v:
Obchodný register Okresného súdu Prešov Odd.: Sa,
vl. č.: 10319/P
36387576
IČO:
DIČ:
2020120399
IČ DPH:
SK2020120399
Tel:
+421-54-4867 110
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:
zmluvných:
Ing. Miroslav Kollár, prokurista
technických:
Ing. Vladimír Lastivka
Bankové spojenie:
Citibank Europe plc., pobočka zahraničnej banky,
Mlynské nivy 43, 82501 Bratislava
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK07 8130 0000 0021 1088 0001
SWIFT:
CITISKBA
(ďalej len „Kupujúci")
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II.

Úvodné ustanovenia

1.

Zmluvné strany sa rozhodli vstúpiť do vzájomne prospešnej spolupráce, dodržiavajúc
pri tom, zásady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy
a právne normy upravujúce túto spoluprácu.

2.

Predávajúci je úspešným uchádzačom verejnej súťaže s názvom Obstaranie CNC
inovatívnej technológie na dodávku tovaru predmetu zákazky. Predávajúci, v procese
verejného obstarávania ako uchádzač, predložením svojej ponuky v plnom rozsahu a
bez obmedzenia akceptuje všetky zmluvné podmienky a požiadavky zákazky vrátane
všetkých častí obsiahnutých v súťažných podkladoch, v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania - výzve na predkladanie ponúk, ako výlučné požiadavky Kupujúceho, v
procese verejného obstarávania ako verejného obstarávateľa, v predmetnom verejnom
obstarávaní identifikovanom v článku II. ods. 4.

3.

Podkladom na uzatvorenie tejto kúpnej zmluvy je výsledok zadávania podlimitnej
zákazky, ktorej vyhlásenie bolo zverejnené Výzvou na predkladanie ponúk vo Vestníku
verejného obstarávania SR č. 191/2016 pod značkou 13594-WYT zo dňa 03.10.2016 s
názvom Obstaranie CNC inovatívnej technológie.
Predávajúci deklaruje, že pri oceňovaní predmetu zmluvy zohľadnil podmienky tejto
zmluvy, technickú špecifikáciu predmetu zmluvy, súťažných podkladov, oznámenia
o vyhlásení verejného obstarávania - výzvy na predkladanie ponúk, ktoré si podrobne
preštudoval.

4.

5.

Predávajúci akceptuje právo Kupujúceho nerealizovať predmet zákazky alebo jeho časť,
pokiaľ nebude mať pred samotnou realizáciou zabezpečené jeho financovanie.

6.

Právna subjektivita predávajúceho je preukázaná výpisom z Obchodného registra
Okresného súdu v ......................., vložka č. ..............., oddiel ............, ktorý tvorí
Prílohu č. 3 tejto zmluvy.

7.

V prípade skupiny uviesť nasledovné: Plniť túto zmluvu za skupinu spoločností
identifikáciu členov skupiny doplní uchádzač a povinnosti z nej vyplývajúce bude
plniť spoločnosť doplní uchádzač, ktorá bude uplatňovať aj práva z tejto zmluvy
vyplývajúce.
III.

Predmet zmluvy

1.

Predmetom tejto zmluvy je kúpa kovoobrábacích strojov špecifikovaných v Prílohe č. 2
tejto zmluvy vrátane manuálu (návodu na obsluhu a údržbu) a technickej dokumentácie
v slovenskom alebo českom jazyku v printovej aj elektronickej verzii, dopravy,
poistenia, inštalácie, technologických skúšok a uvedenia do prevádzky
vrátane zaškolenia obsluhy. Predmet tejto zmluvy bude dodaný podľa harmonogramu
uvedenom v Prílohe č. 4, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, podľa
podmienok stanovených touto zmluvou.

2.

Predávajúci sa na základe tejto zmluvy a v rozsahu v nej vymedzenom zaväzuje dodať
predmet zmluvy a previesť na Kupujúceho vlastnícke právo.

3.

Predmet zmluvy bude odovzdaný jeho úplným dodaním, inštaláciou, odskúšaním,
inštruktážou, resp. zaškolením obsluhy a prebratím Kupujúcim.

4.

Predmet zmluvy je splnený zo strany Predávajúceho protokolárnym prebratím úplného
predmetu zmluvy Kupujúcim.

5.

Kupujúci sa zaväzuje predmet zmluvy prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu,
ak sú splnené všetky technické špecifikácie a podmienky tejto zmluvy.
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6.

Predmet zmluvy je splnený zo strany Kupujúceho úplným zaplatením kúpnej ceny
Predávajúcemu.

7.

Úhradou predmetu zmluvy alebo jeho časti prechádza vlastnícke právo z Predávajúceho
na Kupujúceho.
IV.

Dodacie podmienky

1.

Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy v súlade s dohodnutými technickými
a funkčnými charakteristikami, platnými záväznými predpismi, technickými normami
a podmienkami tejto zmluvy.

2.

Predávajúci sa zaväzuje dodať a protokolárne odovzdať celý predmet zmluvy
Kupujúcemu do 8 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, najneskôr
však do termínu stanovenom v Zmluve o poskytnutí NFP. Povolené sú aj parciálne
dodávky predmetu zmluvy, t.j. jednotlivých strojov - položiek v rámci logického/-ých
celku/-ov.

3.

Miestom dodania predmetu zmluvy je sídlo Kupujúceho - Duklianska 21, 085 01
Bardejov.

4.

Doručenie predmetu zmluvy bude dokladované podpisom kompetentnej osoby
Kupujúceho na príslušnom dodacom liste.

5.

Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť Predávajúceho na zjavné
porušenie balenia (obalov) pri preprave a na vady zrejmé už pri doručení predmetu
zmluvy alebo jeho časti, spísať o tom zápis a odovzdať ho Predávajúcemu.

6.

Kupujúci sa zaväzuje zabezpečiť podmienky vhodné pre inštaláciu, odskúšanie
a prevádzku predmetu zmluvy alebo jeho časti podľa písomných pokynov
Predávajúceho a to najmä:

7.

a)

miesto pre inštalovanie a prevádzku predmetu zmluvy,

b)

médiá potrebné pre prevádzku predmetu zmluvy,

c)

zabezpečiť ochranu doručených a inštalovaných častí predmetu zmluvy pred
zásahom nepovolaných osôb, pred vytopením, požiarom a podobne.

Predávajúci sa zaväzuje uskutočniť inštruktáž, resp. zaškolenie zamestnancov
Kupujúceho na prevádzku jednotlivých strojov špecifikovaných v Prílohe č. 2 tejto
zmluvy v priestoroch Kupujúceho.
V.

Podmienky preberacieho konania

1.

Deň začiatku fyzického a protokolárneho preberania predmetu zmluvy alebo jeho časti
oznámi písomne Predávajúci Kupujúcemu najneskôr 30 kalendárnych dní vopred.
Kupujúci sa zaväzuje začať preberacie konanie predmetu zmluvy alebo jeho časti
v oznámenom termíne, ak tomu nebránia objektívne príčiny, o ktorých je povinný včas,
t.j. v rámci plynutia lehoty, písomne informovať Predávajúceho.

2.

O prebratí predmetu zmluvy alebo jeho časti Predávajúci vyhotoví preberací protokol.
Kupujúci po prebratí predmetu zmluvy alebo jeho časti preberací protokol písomne
potvrdí.

3.

Po protokolárnom prebratí predmetu zmluvy alebo jeho časti môže Kupujúci riadne
predmet zmluvy užívať a Predávajúci sa mu zaväzuje toto užívanie dňom
protokolárnom prebratia umožniť.
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4.

Podmienky preberacieho konania pre 1. Logický celok:
Položka 1.1
Zabezpečenie inovatívnej technológie na delenie oceľových polotovarov a to
zaobstaraním CNC kotúčovej píly podľa požadovaných parametrov:
-

5.

dodávka potrebného náradia (upínacie, rezné, meradlá, atď.),
skúšobná prevádzka a realizácia technologických skúšok delenia oceľových
polotovarov v zmysle súťažných podkladov v rozsahu min. 1 pracovného týždňa,
kontrola vyrobených dielcov a vyhodnotenie kvality odbornými pracovníkmi
Kupujúceho
kontrola opakovanej presnosti stavania súradníc a geometrie stroja odbornými
pracovníkmi Kupujúceho,
protokolárne vyhodnotenie skúšobnej prevádzky a v prípade vyhovujúcich
výsledkov prevzatie stroja Kupujúcim

Podmienky preberacieho konania pre 2. Logický celok:
Položka 2.1 a 2.2
Zabezpečenie inovatívneho procesu sústruženia súčiastok a to zaobstaraním
viacvretenového sústružníckeho CNC centra v zmysle súťažných podkladov:
Zabezpečenie inovatívneho procesu sústruženia súčiastok a to zaobstaraním
jednovretenového CNC sústruhu v zmysle súťažných podkladov:
-

6.

zaškolenie obsluhy v rozsahu nevyhnutnom na zvládnutie dodaného software
podľa požiadaviek súťažných podkladov,
protokolárne vyhodnotenie skúšobnej prevádzky a v prípade vyhovujúcich
výsledkov prevzatie stroja Kupujúcim.
dodávka potrebného upínacieho náradia,
skúšobná prevádzka a realizácia technologických skúšok v zmysle súťažných
podkladov v rozsahu min. 1 pracovného týždňa,
kontrola vyrobených dielcov a vyhodnotenie kvality odbornými pracovníkmi
Kupujúceho,
kontrola opakovanej presnosti stavania súradníc a geometrie stroja odbornými
pracovníkmi Kupujúceho,
protokolárne vyhodnotenie skúšobnej prevádzky a v prípade vyhovujúcich
výsledkov prevzatie stroja Kupujúcim.

Podmienky preberacieho konania pre 3. Logický celok:
Položka 3.1
Zabezpečenie inovatívneho procesu frézovania, vŕtania súčiastok a to zaobstaraním
horizontálneho obrábacieho CNC centra s dvoma polohovateľnými upínacími prvkami
v zmysle súťažných podkladov:
-

zaškolenie obsluhy v rozsahu nevyhnutnom na zvládnutie dodaného software
podľa požiadaviek súťažných podkladov,

-

skúšobná prevádzka a realizácia technologických skúšok v zmysle súťažných
podkladov v rozsahu min. 1 pracovného týždňa,

-

kontrola vyrobených dielcov a vyhodnotenie kvality odbornými pracovníkmi
Kupujúceho,
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7.

-

kontrola opakovanej presnosti stavania súradníc a geometrie stroja odbornými
pracovníkmi Kupujúceho,

-

protokolárne vyhodnotenie skúšobnej prevádzky a v prípade vyhovujúcich
výsledkov prevzatie stroja Kupujúcim.

Podmienky preberacieho konania pre 4. Logický celok:
Položka 4.1
Zabezpečenie inovatívneho procesu zvárania a to zaobstaraním zváracieho robota
s pojazdom v zmysle súťažných podkladov:
-

zaškolenie obsluhy v rozsahu nevyhnutnom na zvládnutie dodaného software
podľa požiadaviek súťažných podkladov,
skúšobná prevádzka a realizácia technologických skúšok v zmysle súťažných
podkladov v rozsahu min. 1 pracovného týždňa,
kontrola procesu zvárania na vzorkách a vyhodnotenie kvality odbornými
pracovníkmi Kupujúceho,
protokolárne vyhodnotenie skúšobne j prevádzky a v prípade vyhovujúcich
výsledkov prevzatie stroja Kupujúcim
VI.

Kúpna cena

1.

Kúpna cena za predmet zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z.
o cenách v znení neskorších predpisov dohodou ako cena pevná vo výške uvedenej
v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.

2.

Ponúknutá cena bude konečná, to znamená s dopravou, montážou, inštaláciou,
technologickými skúškami, poistením do momentu prevzatia predmetu zmluvy
Kupujúcim a zaškolením obsluhy strojov včítane nákladov na prípadné preclenie
predmetu zmluvy.

3.

Predávajúci vyhlasuje, že na základe preštudovania súťažných podkladov verejnej
súťaže vrátane návrhu kúpnej zmluvy špecifikovanej v článku II. ods. 4 s odbornou
starostlivosťou zahrnul do ceny predmetu zmluvy definovanom v článku III. tejto
zmluvy všetky náklady nevyhnutné na riadne a včasné splnenie predmetu zmluvy podľa
podmienok tejto zmluvy.

VII.

Platobné podmienky

1.

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v zmysle článku
VI. tejto zmluvy v mene EURO na základe predložených faktúr za jednotlivé čiastkové
plnenia predmetu zmluvy.

2.

Zmluvné strany si dohodli možnosť parciálnych dodávok predmetu zmluvy, t.j.
jednotlivých strojov v rámci logického/-ých celku/-ov.

3.

Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude dodací list a preberací protokol.

4.

Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti, stanovené v § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004
Z.z.. o dani z pridanej hodnoty a v zákone č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov, včítane označenia čísla zmluvy podľa evidencie Predávajúceho.
Ak Predávajúci neuvedie vo faktúre ktorýkoľvek požadovaný údaj je to dôvod
na vrátenie faktúry bez jej uhradenia a bez následkov z omeškania.
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5.

Kupujúci na plnenie tejto zmluvy neposkytne Predávajúcemu preddavok ani zálohu.
Úhrada za predmet zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného platobného
styku.

6.

V prípade, že systém financovania projektu určený Poskytovateľom NFP umožní
Kupujúcemu financovanie projektu aj formou zálohových platieb, bude Predávajúcemu
poskytnutá zálohová platba až do výšky 30 % z ceny predmetu zmluvy. Informáciu
o zvolenom spôsobe financovania projektu je Kupujúci povinný ohlásiť Predávajúcemu
do 14 (štrnásť) dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

7.

Zmluvné strany sa dohodli na lehote splatnosti faktúr 60 (šesťdesiat) dní odo dňa jej
doručenia Kupujúcemu. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného
voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší
nasledujúci pracovný deň.

8.

Úhradou čiastkovej faktúry prechádza vlastnícke právo k fakturovanej časti predmetu
zmluvy z Predávajúceho na Kupujúceho.

9.

Fakturácia po uplynutí lehoty na plnenie predmetu tejto zmluvy (napr. omeškanie
v dôsledku vyššej moci a/alebo iných objektívnych príčin) je možná iba na základe
dohody zmluvných strán, pričom zmluvné strany sa zaväzujú hľadať vzájomne
prospešné riešenia.

10.

Faktúra včítane príloh bude vystavená v 4 origináloch a musí obsahovať všetky
náležitosti požadované príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi
a poskytovateľom NFP.

11.

Kupujúci požaduje, aby vystavená faktúra Predávajúceho obsahovala minimálne
nasledujúce náležitosti, a to:
-

meno a adresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne Predávajúceho,
jeho identifikačné číslo, identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, daňové
identifikačné číslo,

-

číslo Zmluvy, vrátane prípadného dodatku k Zmluve,

-

dátum vyhotovenia faktúry, dátum splatnosti faktúry a dátum zdaniteľného
plnenia,

-

názov a adresu sídla Kupujúceho,

-

poradové číslo faktúry,

-

fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu v €,

-

označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,

-

pečiatka a podpis oprávnenej osoby,

-

text fakturácie s uvedením čísla a názvu položky v súlade s Prílohou č. 1 tejto
zmluvy, názvu a kódu ITMS projektu a názvu operačného programu, z ktorého je
predmet zmluvy spolufinancovaný.

12.

Kupujúci vráti faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, resp.
neobsahuje náležitosti dohodnuté v tejto zmluve, alebo porušuje zmluvné podmienky.

13.

Kupujúci je povinný takúto faktúru vrátiť Predávajúcemu počas plynutia lehoty
splatnosti. Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť začne plynúť
od doručenia novej, opravenej faktúry Kupujúcemu.

14.

Platobná povinnosť Kupujúceho sa považuje za splnenú v deň, keď bude na účte
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Predávajúceho pripísaná príslušná platba z bankového účtu Kupujúceho.
15.

V prípade kontroly dodávky predmetu zmluvy alebo jeho časti zo strany poskytovateľa
NFP alebo iného kontrolného orgánu, Predávajúci je povinný predložiť všetky
vyžadované doklady v takom rozsahu, aby kontrolný orgán mohol posúdiť oprávnenosť
vyfakturovaného predmetu zmluvy alebo jeho časti.

16.

V prípade zistenia neoprávnene vyfakturovaného predmetu zmluvy alebo jeho časti je
Kupujúci oprávnený si nárokovať u Predávajúceho bezodkladné vrátenie už uhradených
finančných prostriedkov za takéto neoprávnene vyfakturované čiastky na účet
Kupujúceho. Ďalšia fakturácia Predávajúceho voči Kupujúcemu a jej úhrada bude
možná až po vyrovnaní predmetných finančných záväzkov voči Kupujúcemu, s čím
Predávajúci bez výhrad súhlasí.
VIII. Záručná doba, servis a zodpovednosť za vady

1.

Predávajúci počas záručnej doby preberá záväzok na poskytovanie servisných služieb
k predmetu zmluvy v nasledujúcom rozsahu:
-

technické prehliadky min. 2x ročne,

-

opravy nahlásených porúch a vád predmetu zmluvy.

2.

Predávajúci sa zaväzuje v prípade porúch a vád jednotlivých častí predmetu zmluvy
nastúpiť na ich opravu v priebehu 48 hodín po ich písomnom nahlásení.

3.

Predávajúci je povinný sa preukázať platnou poistnou zmluvou pre prípad vzniku škody
Kupujúcemu najneskôr v deň podpisu tejto zmluvy.

4.

Predávajúci ručí za vady zo záruky predmetu zmluvy podľa článku III. tejto zmluvy
po dobu 24 mesiacov od protokolárneho prebratia predmetu zmluvy alebo jeho časti
Kupujúcim. Záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu odstránenia vady počas
plynutia záručnej doby.

5.

V prípade vady zo záruky predmetu zmluvy počas záručnej doby má Kupujúci právo
na bezplatné odstránenie vád a Predávajúci povinnosť vady odstrániť na svoje náklady.
Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vznikli poškodením predmetu zmluvy hrubou
nedbanlivosťou Kupujúceho, jeho konaním v rozpore s inštrukciami ohľadne
používania predmetu zmluvy, neodbornou prevádzkou, obsluhou a údržbou,
používaním v rozpore s návodom na použitie, alebo neobvyklým spôsobom užívania
predmetu zmluvy.

6.

Predávajúci odstráni vady zo záruky predmetu zmluvy v čo najkratšom technicky
možnom termíne od písomnej reklamácie vady Kupujúcim bezplatne, t.j. vrátane
dopravy, pracovného výkonu a potrebných náhradných dielov, pričom Predávajúci je
povinný po preverení stavu nahlásenej vady alebo poruchy predmetu zmluvy písomne
oznámiť Kupujúcemu termín jej odstránenia. Kupujúci je tento termín oprávnený
posúdiť vzhľadom na možnosť vzniku škôd a v prípade nevyhnutnosti požadovať
od Predávajúceho kratší termín odstránenia vady alebo náhradné riešenie, inak je
Kupujúci oprávnený požadovať od Predávajúceho náhradu škody vo výške vzniknutých
preukázateľných nákladov.

7.

Kupujúci za zaväzuje, že reklamáciu vady zo záruky predmetu plnenia uplatní
bez zbytočného odkladu po jej zistení písomnou formou oprávnenému zástupcovi
Predávajúceho.

8.

Postup pri reklamácii predmetu zmluvy sa ďalej riadi záručnými podmienkami
a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných
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predpisov.
9.

Predávajúci sa zaväzuje vykonávať pozáručný servis po dobu min.8 rokov od inštalácie
strojov. Počas tejto doby sa Predávajúci zároveň zaväzuje dodávať náhradné súčiastky
a diely Kupujúcemu.

IX.

Ostatné dojednania

1.

Predávajúci prehlasuje, že predmet zmluvy nie je zaťažený právami tretích osôb.

2.

Predávajúci je povinný:
a)

dodať predmet zmluvy Kupujúcemu v dohodnutom množstve, rozsahu, kvalite,
v požadovaných technických parametroch, v bezchybnom stave a dohodnutom
termíne,

b)

pred odovzdaním predmetu zmluvy alebo jeho časti zabezpečiť vykonanie
predpredajného servisu, zabezpečiť ich inštaláciu, inštruktáž, resp. zaškolenie
obsluhy a predviesť funkčnosť.

3.

Predávajúci sa zaväzuje v priestoroch Kupujúceho dodržiavať predpisy o ochrane
pred požiarmi, ako aj predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a iné
bezpečnostné predpisy.

4.

Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy alebo jeho časti prechádza na Kupujúceho
jeho protokolárnym prevzatím v zmysle článku V.

5.

Kupujúci je povinný:

6.

a)

začať preberacie konanie v zmysle článku V. ods. 1 tejto zmluvy,

b)

riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu dohodnutú v článku VI. tejto zmluvy.

Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/ auditu / overovania súvisiaceho
s dodávaným predmetom zmluvy oprávnenými osobami zo strany poskytovateľa
nenávratného finančného príspevku kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy
o poskytnutí NFP uzatvorenou medzi Kupujúcim a poskytovateľom NFP a poskytnúť
im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly, resp. auditu
overovania na mieste sú najmä:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

7.

Ministerstvo hospodárstva SR, Slovenská inovačná a energetická agentúra a nimi
poverené osoby,
Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný
orgán (Ministerstvo financií SR) a nimi poverené osoby,
Orgán auditu (Ministerstvo financií SR), jeho spolupracujúce orgány a nimi
poverené osoby,
Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
Osoby prizvané orgánmi uvedené v bodoch a) až e) v súlade s príslušnými
právnymi predpismi SR a EÚ.

Predávajúci akceptuje právo Kupujúceho bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od tejto
zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k jej plneniu a výsledky administratívnej finančnej
kontroly Poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých
z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
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X.
1.

Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovné
možné sankcie:
a)

b)

2.

Sankcie

za omeškanie Predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy podľa čl. IV. tejto
zmluvy úrok z omeškania vo výške 5 % z hodnoty nedodanej časti predmetu
zmluvy za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok
Kupujúceho na prípadnú náhradu škody,
za omeškanie Kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny za dodaný predmet zmluvy
alebo jeho časť úrok z omeškania vo výške 0,025% z nezaplatenej ceny za každý
deň omeškania.

Nárok na zmluvné sankcie a úrok z omeškania nevzniká vtedy, ak sa preukáže že:
a)
b)

omeškanie je spôsobené účinkom vyššej moci, alebo
omeškanie je spôsobené druhou zmluvnou stranou.

XI.

Subdodávky

1.

Predávajúci je oprávnený zveriť dodanie časti predmetu zmluvy tretej osobe
(subdodávateľovi) iba v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 5 tejto zmluvy. Pri dodaní časti
predmetu zákazky prostredníctvom subdodávateľov je dodávateľ plne zodpovedný voči
kupujúcemu za včasné a riadne dodanie, akoby ho dodával sám.

2.

V prípade, ak predávajúci zverí dodanie časti premetu zmluvy subdodávateľovi inému
ako uviedol v Prílohe č. 5 tejto zmluvy, je povinný oznámiť kupujúcemu každého
takéhoto subdodávateľa 10 (desať) kalendárnych dní pred začatím dodania časti
predmetu zmluvy. Každý takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky osobného
postavenia. V prípade zmeny subdodávateľa, ktorý má dodávať časť diela v sume
najmenej 50 % z ceny za dielo musí mať takýto subdodávateľ v súlade s § 56 ods. 2
zákona o verejnom obstarávaní zapísaných konečných užívateľov výhod v registri
konečných užívateľov výhod vedenom Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len
„register konečných užívateľov výhod“). Predávajúci Kupujúcemu spolu s oznámením
o zmene subdodávateľa predloží doklady o tom, že subdodávateľ spĺňa podmienky
osobného postavenia a to v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie
týchto dokladov, resp. preukáže splnenie tejto podmienky podľa § 152 zákona
o verejnom obstarávaní. Náklady spojené so zabezpečením týchto dokladov znáša
Predávajúci bez nároku na ich úhradu Kupujúcim. Kupujúci odmietne takéhoto
subdodávateľa písomným oznámením Predávajúcemu zaslaným do 7 (siedmich)
kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa v prípade:
a)
b)
c)
d)
e)

3.

nepredloženia dokladov preukazujúcich splnenie podmienky osobného postavenia,
nesplnenia podmienok osobného postavenia,
predloženia neplatných dokladov,
poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií,
nezapísania konečných užívateľov výhod v registri konečných užívateľov výhod.

Subdodávateľ môže začať dodávanie časti predmetu zmluvy iba po písomnom
odsúhlasení kupujúcim. V prípade, ak subdodávateľ začne dodávať časť predmetu bez
súhlasu kupujúceho alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa kupujúcim má kupujúci
právo prerušiť dodávanie, prípadne žiadať ich vrátenie na náklady predávajúceho.
Predávajúci v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa tejto
zmluvy, úhrady za takto dodané tovary a ani úhrady za ich odstránenie.
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4.

Predávajúci môže vo výnimočných prípadoch zmeniť, t.j. zvýšiť podiel subdodávok
uvedený v Prílohe č. 5 tejto zmluvy a to zmenou podielu subdodávok pre už v prílohe
uvedeného subdodávateľa alebo doplnením nového subdodávateľa spolu s podielom
subdodávok. V prípade zmeny podielu subdodávok je predávajúci povinný oznámiť
kupujúcemu dôvod tejto zmeny a to 10 (desať) kalendárnych dní pred začatím
dodávania časti predmetu zmluvy. V prípade doplnenia subdodávateľa je predávajúci
povinný kupujúcemu oznámiť takéhoto subdodávateľa spolu s odôvodnením
a s popisom ním dodávaným tovarom a to 10 (desať) kalendárnych dní pred začatím
vykonávania časti diela. Takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky osobného
postavenia. V prípade zvýšenia podielu subdodávok na sumu najmenej 50 % z ceny
za predmet zmluvy musí mať takýto subdodávateľ v súlade s § 56 ods. 2 zákona
o verejnom obstarávaní zapísaných konečných užívateľov výhod v registri konečných
užívateľov výhod. Predávajúci Kupujúcemu spolu s oznámením o doplnení
subdodávateľa predloží doklady preukazujúce splnenie podmienky osobného postavenia
od subdodávateľa a to v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto
dokladov, resp. preukáže splnenie tejto podmienky podľa § 152 zákona o verejnom
obstarávaní. Náklady spojené so zabezpečením týchto dokladov znáša predávajúci bez
nároku na ich úhradu Kupujúcim. Kupujúci odmietne takéhoto subdodávateľa
písomným oznámením predávajúcemu zaslaným do 7 (siedmich) kalendárnych dní
odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa v prípade:
a)
b)
c)
d)
e)

5.

nepredloženia dokladov preukazujúcich splnenie osobného postavenia
nesplnenia podmienok osobného postavenia
predloženia neplatných dokladov,
poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií,
nezapísania konečných užívateľov výhod v registri konečných užívateľov výhod.

Subdodávateľ môže začať dodávanie časti predmetu zmluvy iba po písomnom
odsúhlasení Kupujúcim. V prípade, ak subdodávateľ začne dodávať časť predmetu
zmluvy bez súhlasu kupujúceho alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa Kupujúcim,
má kupujúci právo prerušiť dodávanie, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady
predávajúceho. Predávajúci v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia
podľa tejto zmluvy, úhrady za takto dodávané tovary a ani úhrady za ich odstránenie.
XII.

Spoločné a záverečné ustanovenia

1.

Zmluva môže byť podpísaná Kupujúcim až po schválení dokumentácie z verejného
obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych
fondov, z ktorých je predmet zmluvy spolufinancovaný.

2.

Tento záväzkový vzťah sa spravuje Obchodným zákonníkom a ostatnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Vo veciach
neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými ustanoveniami
všeobecne záväzných právnych predpisov.

3.

Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory, vyplývajúce z tejto zmluvy,
prednostne formou zmieru priamym rokovaním, resp. rokovaním prostredníctvom
svojich poverených zástupcov. V prípade, že spor sa nevyrieši zmierom, ktorákoľvek zo
zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na rozhodnutie príslušnému súdu SR.

4.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú v potrebnom rozsahu poskytovať súčinnosť,
urobia všetky potrebné úkony a budú postupovať tak, aby neboli porušené alebo
ohrozené práva druhého účastníka tejto zmluvy.
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5.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnosť dňom schválenia procesu verejného obstarávania
Poskytovateľom NFP alebo dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP,
pričom rozhodujúci dátum je ten, ktorý nastane neskôr. Kupujúci je povinný písomne
oznámiť túto skutočnosť Predávajúcemu do 7 (siedmich) pracovných dní odo dňa kedy
sa o rozhodujúcej skutočnosti dozvedel.

6.

Táto zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) vyhotoveniach, z ktorých po jej podpísaní
obdrží Kupujúci 2 (dve) vyhotovenia a Predávajúci obdrží po 2 (dve) vyhotovenia.

7.

Obsah tejto zmluvy je možné meniť a dopĺňať iba písomnými vzájomne odsúhlasenými
dodatkami podpísanými zástupcami obidvoch zmluvných strán.

8.

Účastníci svojimi vlastnoručnými podpismi potvrdzujú autentickosť tejto zmluvy
a prehlasujú, že túto zmluvu riadne prečítali a že táto zmluva nebola uzavieraná v tiesni
ani za inak nevýhodných podmienok.

9.

Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú:
Príloha č.1 – Cenová ponuka / Podrobný rozpočet predmetu zmluvy
Príloha č.2 – Technické špecifikácie predmetu zmluvy
Príloha č.3 – Výpis z Obchodného registra predávajúceho
Príloha č.4 – Harmonogram dodania predmetu zmluvy
Príloha č.5 – Podiel subdodávok a subdodávateľov

V Bardejove, dňa ......................

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

Za Kupujúceho:

Za Predávajúceho:

____________________________

________________________
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Prílohy KZ

Príloha č.1 – Cenová ponuka - podrobný rozpočet predmetu zmluvy

Prílohy KZ

Príloha č.2 – Technické špecifikácie predmetu zmluvy

Prílohy KZ

Príloha č.3 – Výpis z Obchodného registra predávajúceho

Prílohy KZ

Príloha č.4 – Harmonogram dodania predmetu zmluvy

Logický
celok
1. LC
2. LC

Položka
Termín dodania
logického
MM/RR MM/RR MM/RR MM/RR MM/RR MM/RR MM/RR MM/RR MM/RR MM/RR MM/RR MM/RR
celku
1.1
2.1
2.2

3. LC

3.1

4. LC

4.1

Prílohy KZ

Príloha č.5 – Podiel subdodávok a subdodávateľov

P.č.

1

2

3

4

Subdodávateľ
(obchodné meno,
sídlo alebo
miesto
podnikania, IČO)

Kontaktná
osoba
(Meno
a Priezvisko,
tel. číslo,
email)

Predmet zákazky dodaný
subdodávateľom
(číslo logického celku, číslo
položky,
názov položky)

Podiel plnenia
zmluvy v %
z celkového
objemu
zákazky

Podiel plnenia
zmluvy
vo finančnom
vyjadrení
v EUR bez DPH

