KÚPNA ZMLUVA
uzatvorená podľa ust. § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodníka zákonníka v platnom znení
medzi Zmluvnými stranami:
I. Kupujúci:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN účtu:
Zastúpený:
ďalej len „kupujúci“

Peter Michňák – OREX
Taľka 94, 082 12 Lipníky
10 732 284
1032265641
SK1032265641
mBank S.A.
SK32 8360 5207 0042 0656 0183
Peter Michňák, SZČO

a
II. Predávajúci:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN účtu:
Zastúpený:
ďalej len „predávajúci“
za nasledovných podmienok:
I.
Preambula

1.1

Predmet zmluvy je financovaný z prostriedkov EFRR, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov
kupujúceho v rámci projektu „Stolárstvo OREX inovuje“, ITMS: 313031L677.

1.2

Kupujúcim je podnikateľský subjekt, ktorý je vzhľadom na spôsob financovania zákazky nie je povinný
obstarať zákazku na dodanie tovaru formou verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015
Z.z.. Avšak pre zabezpečenie účelnosti, hospodárnosti a efektívnosti využitia finančných zdrojov bol
zrealizovaný výber dodávateľa formou prieskumu trhu v súlade s platnou príručkou prijímateľa NFP.

1.3

Zmluva je výsledkom výberu dodávateľa, v rámci ktorého predávajúci predložil ponuku, ktorej vybrané
časti sú súčasťou tejto zmluvy.

1.4

Predávajúci je osobou oprávnenou a spôsobilou dodať tovar, ktorý je predmetom zmluvy.
II.
Predmet zmluvy

2.1

Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať za podmienok dohodnutých v tejto zmluve
kupujúcemu kompletné technologické zariadenie a s ním súvisiace služby v rámci zákazky s názvom
„Nákup CNC obrábacieho centra s príslušenstvom“.

2.2

Stručný popis predmetu zmluvy:
Nákup zariadení pre modernizáciu stolárskej výroby, konkrétne sa jedná o takéto vybavenie strojárskej
dielne s nadväzujúcimi službami:
1. CNC obrábacie centrum s príslušenstvom -1 ks
2. Kompresor – 1 ks
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3. Školenie na dizajn výrobkov a ich prípravu do výroby na CNC stroji
Súčasťou dodávky tovaru je:
o doprava na miesto realizácie zákazky,
o inštalácia, montáž a odskúšanie ( sprevádzkovanie ) zariadení
o záručný servis uvedených zariadení pozostávajúci s údržby a opráv, pričom musia byť
dodržané obchodné podmienky uvedené v zmluve
o základné zaškolenie personálu u zákazníka, ktorý bude vo firme zabezpečovať prevádzku
nakupovaných zariadení resp. ich používať pri svojej činnosti.
Technické parametre a špecifikácia zákazky boli definované vo výzve na predkladanie ponúk
(podmienky výberu dodávateľa) a konkrétnej ponuky predávajúceho, ktorá predstavuje neoddeliteľnú
súčasť tejto zmluvy (príloha č. 1).

2.3 Kompletná dodávka pozostáva:
- z dodania daného technologického zariadenia na miesto inštalácie, včítane jeho nakládky,
-

dopravy na miesto inštalácie a vykládky v mieste inštalácie,
jeho montáže, inštalácie a skúšobnej prevádzky
uvedenia zariadenia do prevádzky a zaškolenia obsluhy,
odovzdania dokladov, projektov a dokumentácie k predmetu zmluvy ako celku a jeho
komponentov, ktoré sú predmetom zmluvy,

2.4 Miesto dodania: Stolárstvo OREX, Taľka 94, Lipníky
III.
Termín dodávky a vlastnícke práva

3.1 Lehota na dodanie tovaru je v termíne do 180 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy v súlade s bodom
8.3 tejto zmluvy.

3.2 Termínom dodania tovaru je deň prevzatia kompletnej dodávky zariadení vrátane dopravy, montáže,
inštalácie a ich sprevádzkovania. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba potrebná na zaškolenie
personálu kupujúceho. Doba dodávky sa predlžuje pri pôsobení vyššej moci.

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade objektívnych prekážok na strane kupujúceho, napr.
nepripravenosť priestorov pre dodávku inštalácie zariadení, je predávajúci oprávnený predĺžiť termín
dodávky po dobu trvania prekážky bez uplatnenia sankcií zo strany kupujúceho. Táto skutočnosť bude
predmetom dodatku ku kúpnej zmluve. Kupujúci zabezpečí prípravu priestoru pre inštaláciu tak, aby
zodpovedala podmienkam definovaným zo strany predávajúceho, vrátane všetkých potrebných prípojok
napr. plynu, vody, elektriny, stlačeného vzduchu, zároveň uskutoční definované stavebné úpravy
priestoru pre inštaláciu zariadení (základy, stavebné otvory) všetko na svoje náklady (náklady
kupujúceho).

3.4 Kupujúci môže používať dodané zariadenia po ich prevzatí a podpísaní dodacieho listu avšak vlastnícke
právo k predmetu kúpy prechádza z predávajúceho na kupujúceho až okamihom zaplatenia celej kúpnej
ceny.

3.5 Lehota na dodanie služieb je v termíne do 240 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy v súlade s bodom
8.3 tejto zmluvy, najneskôr do ukončenia realizácie projektu.
IV.
Cena

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dodávku predmetu zmluvy je stanovená nasledovne:
Merná
jednotka

Počet
jednotiek

CNC obrábacie centrum 5-osové

komplet

1,0

Kompresor

komplet

1,0

Názov položky

2

Jednotková
cena (EUR)

Cena položky celkom
(EUR)

Školenia

komplet

1,0

Cena zákazky spolu v EUR bez DPH
DPH v sadzbe 20 %
Cena zákazky spolu v EUR s DPH

4.2 Zmluvná cena je stanovená na základe dohody zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov podľa cenovej ponuky - návrhu na
plnenie kritéria z verejného obstarávania.

4.3 Cena vyplýva z výsledku výberu dodávateľa, preto fakturované sumy budú v súlade s predloženou
cenovou ponukou.

4.4 Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe platby za plnenie predmetu zmluvy takto:
 25% z celkovej zmluvnej ceny nakupovaných zariadení (CNC a kompresor) do 60 dní od podpisu
kúpnej zmluvy



75% z celkovej zmluvnej ceny nakupovaných zariadení (CNC a kompresor) po dodaní zariadení a
podpísaní preberacieho protokolu kupujúcim



cenu za školenia po zrealizovaní jednotlivých častí vzdelávania

4.5 Predmet zákazky je financovaný z vlastných zdrojov a tiež z nenávratného finančného príspevku
získaného kupujúcim na základe zmluvy reg.č.
predfinancovania a refundácie.

405/2017-2060-2200-L677

a to formou kombinácie

4.6 Predmet zákazky bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku na základe
faktúry, dodacieho listu, preberacieho protokolu podpísaného oprávnenou osobou.

4.7 Splatnosť faktúr je 60 dní od doručenia faktúry. Kupujúci sa zaväzuje k úhrade faktúr v čo najkratšej
dobe splatnosti podľa aktuálneho stavu finančných prostriedkov použiteľných na úhradu. Predávajúci
berie na vedomie spôsob financovania a prípadné omeškanie platby nebude penalizovať.

4.8 Ak faktúra nebude obsahovať zákonom stanovené náležitosti, alebo ak v nej budú uvedené nesprávne
údaje, je kupujúci oprávnený vrátiť ju v lehote 7 dní od jej doručenia predávajúcemu s uvedením
chýbajúcich náležitostí alebo nesprávnych údajov. V takom prípade začína nová lehota splatnosti, ktorá
začne plynúť doručením opravenej faktúry kupujúcemu.

V.
Práva a povinnosti zmluvných strán

5.1 Predávajúci sa zaväzuje:
5.1.1. plniť všetky svoje povinnosti z tejto zmluvy riadne a včas, Po ukončení dodávky odovzdať všetky
podklady, ktoré sú nevyhnutné pre jeho uvedenie do stálej prevádzky.

5.1.2. odovzdať kupujúcemu technickú dokumentáciu k obstarávanému zariadeniu, včas definovať
podmienky (stavebné, energetické prípojky) pre inštaláciu zariadenia.

5.1.3. zabezpečiť sprevádzkovanie zariadenia a postupovať pritom podľa všetkých platných zákonov
slovenskej a európskej legislatívy vo všetkých oblastiach a najmä v oblasti pracovného práva,
bezpečnosti práce a ochrany zdravia, ochrany životného prostredia, technických, technologických
a ekologických noriem

5.1.4. zaškoliť určených pracovníkov
5.1.5. zabezpečiť prevádzku pracoviska pre nahlásenie poruchy, pričom poruchy môže nahlasovať
kupujúci na servisné stredisko predávajúceho v slovenskom jazyku telefonicky, mailom alebo
faxom.
Kontaktné údaje:
o názov a adresa pracoviska:
o telef. čísla pracoviska:
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o e-mail:
o pracovná doba:
5.1.6. poskytovať servisné služby certifikovanými špecialistami v slovenskom jazyku s možnosťou
zabezpečenia servisného zásahu v prípade potreby do 48 hodín od nahlásenia poruchy (do
lehoty sa nezapočítava víkend), a to v súlade s legislatívnymi a technickými požiadavkami na
servis zariadenia.

5.1.7. poskytovať technickú telefonickú podporu počas záručnej doby dodávaného zariadenia v
pracovných dňoch v čase .................... na tel. čísle: .............

5.1.8. so všetkými informáciami získanými pri realizácii predmetu tejto zmluvy zaobchádzať dôverne,
nezneužívať ich v prospech seba ani tretích osôb, ani ich nepoužiť na iný účel ako vyplýva z tejto
zmluvy,

5.1.9. pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, podľa pokynov
kupujúceho a chrániť záujmy kupujúceho,

5.1.10. Predávajúci je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch uvedených
kupujúcemu pred podpisom tejto zmluvy. Ak dôjde k zmene subdodávateľa počas trvania tejto
zmluvy, je predávajúci povinný písomne oznámiť kupujúcemu každú zmenu subdodávateľa a to
najneskôr desať pracovných dní pred dňom, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať. V tomto
oznámení musí uviesť nasledovné informácie:
 podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať navrhovanému subdodávateľovi,
 identifikáciu navrhovaného subdodávateľa,
 predmet subdodávky,

5.1.11. strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na
výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

5.2 Kupujúci sa zaväzuje:
5.2.1 plniť všetky svoje povinnosti z tejto zmluvy riadne a včas,
5.2.2 na výzvu predávajúceho prevziať predmet kúpy v dohodnutom termíne, pričom osobami
oprávnenými pre podpis preberacieho protokolu sú: Peter Michňák, SZČO

5.2.3 umožniť predávajúcim ustanoveným pracovníkom plný prístup na miesto plnenia v primeranom
čase a v rozsahu potrebnom pre riadne plnenie tejto zmluvy. Predávajúcim ustanovení
pracovníci sú povinní dodržiavať platné interné predpisy kupujúceho, s ktorými budú vopred
riadne a preukázateľne oboznámení.

5.2.4 poskytovať predávajúcemu presné informácie a dokumentáciu, vrátane príslušných vnútorných
predpisov potrebných pre plnenie predmetu zmluvy.

5.2.5 počas plnenia predmetu tejto zmluvy poskytnúť predávajúcemu potrebné spolupôsobenie v
rozsahu plnenia predmetu zmluvy prostredníctvom oprávnených osôb.

5.2.6 včas informovať predávajúceho o všetkých skutočnostiach, požiadavkách, prípadne iných
nárokoch týkajúcich sa plnenia tejto zmluvy, ktoré majú vplyv na plnenie tejto zmluvy, a to
prostredníctvom oprávnených osôb,

5.2.7 kupujúci berie na vedomie, že všetky informácie o predávajúcom, o jeho zamestnancoch,
interných postupoch, know-how a ďalších skutočnostiach týkajúcich sa predávajúceho, o ktorých
sa dozvedel pri plnení predmetu tejto zmluvy a ktoré nie sú verejne dostupné a známe, sú
predmetom obchodného tajomstva podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka
a predmetom ochrany osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných
údajov (všetko spoločne ďalej len „Dôverné informácie“).

5.3 Zmluvné strany sa zaväzujú ďalej:
5.3.1 Pri plnení predmetu zmluvy podľa tejto zmluvy sú zmluvné strany povinné poskytnúť si navzájom
potrebnú súčinnosť.

5.3.2 Zmluvné strany sú zodpovedné za spôsobenú škodu v zmysle všeobecne záväzných právnych
predpisov a ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia
k predchádzaniu škodám a k minimalizácii vzniknutých škôd.
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5.3.3 Zástupcovia zmluvných strán sa zaväzujú, že v prípade zmeny sídla, zmeny štatutárnych
orgánov oprávnených konať v mene spoločnosti a akékoľvek iné zmeny oznámia druhej strane
bez zbytočného odkladu.

5.3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa budú riadiť
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

5.3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že vo veciach týkajúcich sa tejto zmluvy budú oprávnení na
udeľovanie a prijímanie pokynov, ako aj na oznamovanie akýchkoľvek skutočností v súvislosti
s naplnením predmetu zmluvy tieto osoby:
Za kupujúceho:
Meno a priezvisko:

Funkcia:

Tel.:

E-mail:

Peter Michňák

SZČO

0905 340 741

orex@orex.sk

Za predávajúceho:
Meno a priezvisko:

Funkcia:

Tel.:

E-mail:

??

??

??

??

VI.
Zodpovednosť za vady tovaru

6.1 Predávajúci zodpovedá za to, že predmet kúpy podľa č.II tejto zmluvy má v čase prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, a že nemá vady, ktoré by znižovali jeho hodnotu alebo schopnosť jeho využitia.

6.2 Predávajúci poskytuje na dodávané zariadenia záruky, pričom záručná doba je 24 mesiacov od
odovzdania zariadenia kupujúcemu, bez ohľadu na počet odpracovaných hodín.
Predávajúci garantuje predĺženie záručnej lehoty na predmet zmluvy o čas, ktorý uplynie odo dňa
nahlásenia závady (opodstatnenej) v záručnej lehote až po deň odovzdania opraveného zariadenia
kupujúcemu.
V prípade reklamácie počas záručnej doby dodávateľ zabezpečí certifikovaným servisom opravu
zariadenia u kupujúceho a následné vybavenie reklamácie s odovzdaním zariadenia na mieste
vyzdvihnutia.

6.3 Záručná doba konkrétneho zariadenia podľa čl. II. je stanovená v záručnom liste prikladanom k
dodaciemu listu a daňovému dokladu.

6.4 Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy kupujúcim.
6.5 Predávajúci sa zaväzuje prípadné reklamácie kupujúceho na predmet zmluvy v záručnej dobe vybaviť
bez zbytočného odkladu a na vlastné náklady. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné nedostatky, resp.
vady predmetu kúpy bude kupujúci reklamovať písomne u predávajúceho v zákazníckom centre
uvedenom v čl. V., bod.1., odsek 5.1.5 Predávajúci potom zabezpečí opravu zariadenia u kupujúceho
v súlade s čl. VI. ods.2. na vlastné náklady.

6.6 Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť predávajúcemu všetku súčinnosť potrebnú na odstránenie reklamovanej
poruchy, pokiaľ ju môže a je oprávnený poskytnúť.

6.7 Záruka sa nevzťahuje na poruchy, ktoré vzniknú vinou nesprávneho alebo nešetrného používania (podľa
podmienok záručného listu), neoprávneného zásahu do zariadenia, alebo vplyvom prírodného živlu.

6.8 V prípade opravy vád vzniknutých podľa čl. VI. ods. 7 je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu
náklady spojené s odstránením poruchy účtované podľa štandardného cenníka prác a služieb
predávajúceho platného v čase odstránenia poruchy.

VII.
Trvanie zmluvy

7.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, ktorá je stanovená od podpisu zmluvy do naplnenia predmetu
zmluvy v súlade s čl. II. v plnom rozsahu a uplynutím záručnej doby vo vzťahu ku kompletnému
dodanému technologickému zariadeniu..

7.2 Žiadna zo zmluvných strán nebude mať právo odstúpiť od tejto zmluvy pre neplnenie záväzkov druhej
strany bez toho, že by dala tejto neplniacej strane aspoň 10-dňovú lehotu na nápravu.

7.3 Zmluvu možno predčasne ukončiť:
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a) dohodou zmluvných strán,
b) kupujúci má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v nadväznosti

na doručenie správy z kontroly verejného obstarávania zákazky, ktorá tvorí predmet zmluvy, ktorou
poskytovateľ NFP neschváli predmetné verejné obstarávanie.
c) jednostranným odstúpením v prípade
ba) opakovaného porušovania ustanovení tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou,
bb) ak jedna so zmluvných strán vstúpi do likvidácie,
bc) ak na majetok jednej so zmluvných strán bude vyhlásený konkurz, alebo
bd) ak predávajúci bez súhlasu kupujúceho postúpi práva a záväzky zo zmluvy na inú osobu.
Odstúpenie je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane na
adresu uvedenú v čl. 1. V pochybnostiach sa má za to, že odstúpenie bolo doručené druhej zmluvnej
strane tretí deň po jeho odoslaní. Obidve zmluvne strany akceptujú právo náhrady škody v takomto
prípade.

7.4 Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže zmluvu vypovedať v súlade s ust. § 574 a 575 Obchodného
zákonníka s tým, že výpovedná doba je 30 dní od doručenia výpovede.

7.5 Odstúpenie od zmluvy musí byť zaslané doporučene.
7.6 V prípade odstúpenia od zmluvy podľa bodu 7.3 alebo 7.4 tejto zmluvy nie sú dotknuté práva zmluvných
strán na náhradu škody, resp. vzájomné vyrovnanie.

7.7 Kupujúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy s dodávateľom bez akýchkoľvek sankcií, ak ešte
nedošlo k plneniu na základe tejto zmluvy, a výsledky kontroly zo strany RO/SO neumožňujú
financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných
postupov.
VIII.
Záverečné ustanovenia

8.1 Zmluvné vzťahy v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami obchodného
zákonníka, ako aj ďalšími právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

8.2 Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana po jej podpísaní obrdží po
dva originály.

8.3 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zúčastnenými stranami.
Odkladacia podmienka nadobudnutia účinnosti zmluvy: Zmluva nenadobudne účinnosť pred dňom
schválenia zákazky zo strany poskytovateľa NFP, t.j. pred doručením správy z kontroly výberu
dodávateľa zákazky prijímateľovi NFP, ktorou poskytovateľ NFP schváli predmetné verejné
obstarávanie.

8.4 Akékoľvek zmeny alebo dodatky tejto zmluvy musia byť uskutočnené len písomnou formou, musia byť
odsúhlasené a podpísané oboma zmluvnými stranami.

8.5 Režim zmluvy sa riadi právom Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa zaväzujú vyvinúť maximálne
úsilie na mimosúdne riešenie sporov vyplývajúcich z tejto zmluvy. V prípade riešenia sporov súdnou
cestou, je príslušným miestom súd Slovenskej republiky podľa ustanovení Občianskeho súdneho
poriadku.

8.6 Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy (alebo jeho časť) je neplatné alebo neúčinné,
takáto neplatnosť alebo neúčinnosť nemá za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení
tejto zmluvy (alebo zostávajúcej časti dotknutého ustanovenia), alebo samotnej zmluvy. V takomto
prípade sa obe zmluvné strany zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť takéto ustanovenie (jeho
časť) novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný uzavretím tejto zmluvy a dotknutým ustanovením.

8.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilí na právne úkony a znenie tejto Zmluvy si prečítali,
rozumejú jej obsahu, ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená, a že ju uzatvorili na základe ich slobodnej
a vážnej vôle, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej
ustanoveniami pripájajú svoje vlastnoručné podpisy, ako vyjadrenie ich slobodnej a vážnej vôle.

Kupujúci:

Predávajúci:

V Poprade dňa ............2018

V ................................. dňa ...........2018
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____________________________________
Peter Michňák, SZČO

______________________________
Meno oprávnenej osoby
názov uchádzača

Prílohy zmluvy:
Príloha č.1: Špecifikácia zákazky
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