Kúpna zmluva č. ..................
uzavretá podľa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka
č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
medzi
Objednávateľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
zastúpený:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC/SWIFT:
zapísaný:

Neon Okaver – svetelné reklamy s. r. o.
Kovarce 12, 956 15 Kovarce
44053088
2022605871
SK2022605871
Oto Kutňanský, konateľ

v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro,
vložka č. 22204/N

(ďalej len „Objednávateľ“)
a
Dodávateľ:
Automatic Letter Bender International S.C.
sídlo:
Ul. Korzeniowskiego 8, 15-519 Bialystok, Poland
IČO:
381734132
DIČ:
9662125314
IČ DPH:
PL9662125314
zápis v
Bialystok
zastúpený:
Dariusz Slawomir Wiszenko, majiteľ
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC/SWIFT:
(ďalej len „Dodávateľ“)
(ďalej spoločne len „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná strana“)
uzatvorili túto zmluvu:
ČLÁNOK I.
PREDMET ZMLUVY
1.1 Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup pri zadávaní zákazky
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom
obstarávaní“) a príručky k procesu verejného obstarávania, Integrovaný regionálny
operačný program, prioritná os 1, 2, 3, 4, 5, verzia 4.2, s účinnosťou od 21. 12. 2020
ktorej víťazom sa stal dodávateľ.
1.2 Predmetom zmluvy je záväzok dodávateľa dodať Tovar podľa požiadaviek
objednávateľa, a záväzok objednávateľa Tovar prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu
podľa podmienok tejto zmluvy.

1.3 Presná špecifikácia Tovaru – Inovácia strojného zariadenia vo výrobe reklamy tvorí
Prílohu č. 1 tejto Zmluvy (v tejto zmluve aj ako „Tovar“).
ČLÁNOK II.
PLNENIE ZMLUVY
2.1 Tovar bude objednávateľovi dodávaný naraz, v termíne do 90 dní odo dňa
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
2.2 Po dodaní tovaru, dodávateľ odovzdá objednávateľovi doklady, ktoré sú potrebné na
prevzatie a na užívanie tovaru (ak je to aplikovateľné).
ČLÁNOK III.
CENA TOVARU
3.1
3.2

Cena je stanovená v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/1996Z. z.
o cenách v znení jeho neskorších predpisov a je konečná.
Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zaplatí dodávateľovi za predmet tejto
zmluvy cenu, ktorá bude tvorená násobkom počtu tovarov a jednotkovej ceny (uvedie sa
podľa predloženej ponuky uchádzača):

Položka
1.

3.3
3.4

Ohýbací stroj 3D písmen

Množstvo

Cena za
bez DPH

Výška
DPH
(20%)

Cena s DPH

1

36 170,00

7 234,00

43 404,00

Cena dohodnutá v článku 3 tejto zmluvy je platná počas dĺžky trvania zmluvného
vzťahu a nebude sa meniť.
Sadzba DPH je 20% zo základu dane a zmluvné ceny sa v priebehu plnenia zmluvy
môžu meniť len s ohľadom na zmeny sadzieb DPH. Objednávateľ je povinný o
akýchkoľvek zmenách informovať dodávateľa.
ČLÁNOK IV.
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

4.1 Úhrada faktúry vystavená dodávateľom za predmet zmluvy bude zrealizovaná formou
bezhotovostného platobného styku a objednávateľ je povinný faktúru uhradiť v lehote
jej splatnosti.
4.2 Podkladom pre fakturáciu za predmet zmluvy je táto zmluva a objednávateľom
podpísaný preberací, resp. dodací list.
4.3 Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia.
ČLÁNOK V.
ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ
5.1 Dodávateľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude dodaný v požadovanej kvalite,
v rozsahu a v čase podľa ustanovení tejto zmluvy.
5.2 Dodávateľ poskytuje na Tovar záruku v dĺžke 24 mesiacov, ak nie je v špecifických
prípadoch pre určitý Tovar stanovené inak. Záručná doba začína plynúť podpisom
dodacieho listu povereným zástupcom kupujúceho.

ČLÁNOK VI.
DÔSLEDKY PORUŠENIA ZMLUVNÝCH POVINNOSTÍ
6.1 V prípade nedodržania termínu platieb dohodnutých touto zmluvou podľa článku 4 ods.
4.3, dodávateľ má nárok na zákonné úroky z omeškania v zmysle príslušných právnych
predpisov.
6.2 Zmluvné strany sa dohodli, že podľa § 524 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Občiansky zákonník“) bez
predchádzajúceho súhlasu objednávateľa má dodávateľ zakázané previesť svoje
pohľadávky vzniknuté na základe Zmluvy a/alebo z nej vyplývajúce na inú osobu.
Ak dodávateľ túto dohodu s objednávateľom nerešpektuje a postúpi pohľadávku
napriek dohodnutému zákazu, ani dobrá viera postupníka, ktorý o tomto zákaze
nevedel, nemôže zabrániť absolútnej neplatnosti zmluvy o postúpení pohľadávky podľa
§ 39 Občianskeho zákonníka.
6.3 V prípade nedodržania termínu dodania predmetu zmluvy podľa bodu 2.2 Zmluvy je
objednávateľ oprávnený účtovať dodávateľovi jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške
500 eur.
6.4 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne si započítať
zmluvnú pokutu podľa predchádzajúceho bodu voči faktúre podľa čl. IV. zmluvy.
ČLÁNOK VII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
7.1 Zmluva vstupuje do platnosti v deň jej podpisu oboma zmluvnými stranami, pričom
rozhodujúci je neskorší dátum podpisu jednej zo zmluvných strán.
7.2 Táto Zmluva nadobúda účinnosť po splnení nasledovných podmienok:
- zverejnenie zmluvy v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka,
- objednávateľovi budú preukázateľne pridelené finančné prostriedky na krytie
nákladov na nadobudnutie predmetu zákazky,
- proces tohto verejného obstarávania bude preukázateľne schválený poskytovateľom
finančných prostriedkov na krytie nákladov na nadobudnutie predmetu zákazky, tzv.
dňom doručenia kladnej správy z kontroly verejného obstarávania od poskytovateľa.
7.3 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do 90 dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.
7.4 Zmluvu môže písomne vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán aj bez udania
dôvodu. Výpovedná lehota je 2-mesačná a začne plynúť 1. dňom mesiaca
nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
7.5 Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať len formou jej písomných dodatkov, podpísaných
oboma zmluvnými stranami, ktoré sa po podpísaní stávajú neoddeliteľnou súčasťou
tejto zmluvy. Dodatky musia byť uzatvorené v súlade s § 18 zákona o verejnom
obstarávaní.
7.6 Spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou budú obe zmluvné strany riešiť vzájomnou
dohodou. Ak nedôjde k dohode, budú spory riešiť súdnou cestou.
7.7 Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu.
Objednávateľ prevezme tri vyhotovenia zmluvy a dodávateľ jedno vyhotovenie.
7.8 Zmluvné strany sa zhodli na celom obsahu tejto zmluvy, jej zneniu porozumeli a na
znak súhlasu podpísali.
V Kovarciach, dňa .............

V Bialistok, dňa ..............

………………………...........
Oto Kutňanský
objednávateľ

.................................................
Dariusz Slawomir Wiszenko
dodávateľ

Príloha č. 1
Špecifikácia Tovaru „Inovácia strojného zariadenia vo výrobe reklamy“
Ohýbací stroj 3D písmen
-

Prístroj ohýba: - Hliníkový profilový systém, hliníkové pásy, nerez, elkamet, f profil,
- Ploché oceľové pásy, pozinkovaná oceľ a mäkké pásky výšky 20 180 mm, hrúbky 0,4 - 1,0 mm
- Plochý pás z hliníka, medi a bronzu, pásky šírky 20 - 180 mm, hrúbky
0,4 - 2,0 mm

-

Písmenové ohyby vysoko kvalitného ohýbacieho stroja na presnú prácu z plochých
pásov z ocele, pozinkovanej ocele alebo mäkkej ocele a pásov z hliníka, medi
a bronzu,
Všestranný odnímateľný ohyb umožňujúci pracovať s profilmi kanálových písmen
hliníkových stavebných systémov,
Presnosť ohýbania oblúkov je taká vysoká, že minimálny polomer ohybu začína od 7
mm,
Veľmi malá vzdialenosť medzi vnútorným a vonkajším záhybom - 4,5 mm,
Polohu ohybu v záreze zaisťujú priemyselné rezacie nože, hĺbka rezu sa ovláda
automaticky,
Písmená ohýbané pomocou ohýbacieho automatu sú vyrábané veľmi presne a veľmi
ľahko sa zvárajú alebo spájajú pomocou sponkovej vzduchovej pištole.

-

