Kúpna zmluva
uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zmluva“)
Článok I
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu v tvare IBAN:
Kontakty tf/e-mail:

Obec Zázrivá
Stred 409, Zázrivá
JUDr. Matúš Mních
00315010
2020561906
VÚB, a.s.
SK45 0200 0000 0000 1762 7432
+421 908 941 052, infofq zazriva.com

a
Dodávateľ:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu v tvare IBAN:
Kontakty tf/e-m ai 1:

Stanislav Otruba
Stred 356, 027 05 Zázrivá
32279779
1021308486
Slovenská sporiteľňa, a.s
SK 95 0900 0000 0050 3152 9137
+421 908 200 126, kovacstvo.zvonkarstvofq, umail.com

Článok II
Úvodné ustanovenia
2.1 Táto Kúpna zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania
uskutočneného v súlade s § 117 zákona 343/2015 z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, kde objednávateľom je verejný obstarávate! a dodávateľom
úspešný uchádzač, v rámci programu Interreg V-A Poľsko - Slovensko, prioritná os:
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia, špecifický cieľ:
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi
a obyvateľmi, číslo projektu PLSK.01.01.00-18-0068/16, názov projektu: Trasa Valašskej
kultúry. Obec Zázrivá je jedným z projektových partnerov. Výška schválených výdavkov
projektu celkovo: 1 849 179,11 EUR, výška schválených výdavkov pre Obec Zázrivá: 220
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554,04 EUR. Zákazka sa realizuje v rámci úlohy IV PROPAGÁCIA TRASY projektu Trasa
valašskej kultúry.
Článok III
Predmet zmluvy
3.1 Predmetom tejto Kúpnej zmluvy je dodávka tovaru, ktorá bola predmetom verejného
obstarávania a to podľa Prílohy č. 1 Rozpočet „Dodanie propagačných predmetov plechových zvoncov“, Výzvy na predkladanie ponúk. Ocenená Príloha č. 1, ktorá bola
súčasťou ponuky, je nedeliteľnou súčasťou tejto kúpnej zmluvy - tvorí prílohu č. 1 tejto
zmluvy Rozpočet „Dodanie propagačných predmetov -plechových zvoncov“.
Článok IV
Miesto a termín dodania tovaru
4.1 Miesto dodania tovaru je Obec Zázrivá Stred 409, Zázrivá.
4.2 Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar, vyšpecifikovaný v Prílohe č. 1 Rozpočet „Dodanie
propagačných predmetov -plechových zvoncov“ tejto Kúpnej zmluvy, najneskôr do 30. 5.
2018
4.3 Tovar sa považuje za dodaný po položkovitom prevzatí a podpísaní dodacieho listu
s uvedením druhu a množstva dodávaných tovarov, dátumom odovzdania a prebratí,
podpisom oprávnených osôb dodávateľa a odberateľa.
4. 4 Odberateľ je oprávnený odmietnuť dodávku predmetu tejto zmluvy v prípade, ak táto
bola dodaná po lehote na dodanie tovaru, ak má viditeľné vady, nebolo dodržané zmluvne
dohodnuté množstvo a druh tovaru. V takomto prípade sa bude postupovať tak, že celý
predmet zákazky nebude prevzatý.
Článok V.
Cena tovaru
5.1 Kúpna cena za dodávku tovaru je stanovená ako výsledok verejného obstarávania:
Cena celkom:

9 000,00 €

Dodávateľ nie je platiteľ DPH
5.2 Kúpna cena je totožná s ocenenou Prílohou č. 1 Rozpočet „Dodanie propagačných
predmetov -plechových zvoncov“ predloženou v ponuke, ktorá je zároveň nedeliteľnou
súčasťou tejto zmluvy a pod číslom 1 tvorí jej prílohu (Príloha č.l tejto zmluvy).
5.3 Kúpna cena zahŕňa všetky náklady dodávateľa spojené s dodávku tovaru, t. j. aj dovoz,
nakládku a vykládku tovaru, prípadne clo, poistenie tovaru do času odovzdania a prevzatia
odberateľom.
Článok VI.
Financovanie a platobné podmienky
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6.1 Verejný obstarávateľ plánuje spolufinancovať predmet obstarávania z fondov Európskej
únie, konkrétne v rámci programu Interreg V-A Poľsko - Slovensko, prioritná os: Ochrana a
rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia, špecifický cieľ:
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi
a obyvateľmi, číslo projektu PLSK.01.01.00-18-0068/16, názov projektu: Trasa Valašskej
kultúry.
6.2 Odberateľ neposkytuje dodávateľovi žiadnu zálohu.
6.3 Odberateľ sa zaväzuje za dodaný tovar zaplatiť dodávateľovi kúpnu cenu, na základe
vystavenej faktúry, ktorej podkladom je obojstranne podpísaný dodací list.
6.4 Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu a jej nedeliteľnou prílohou musí byť
kópia obojstranne podpísaného dodacieho listu.
6.5 Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa jej vystavenia. V prípade, že faktúra nebude
obsahovať požadované náležitosti, odberateľ faktúru vráti na doplnenie a lehota na jej úhradu
začne plynúť až doručením novej faktúry.

Článok VII.
Záruka
7.1 Dodávateľ poskytuje na dodaný tovar záruku v dĺžke 24 mesiacov odo dňa jeho prevzatia
odberateľom.
7.2 V prípade zistenia chýb na dodanom tovare objednávateľom, objednávateľ je povinný
bezodkladne písomne na tieto chyby upozorniť dodávateľa a žiadať výmenu tovaru za tovar
bezchybný.
7.3 Dodávateľ je povinný chybný tovar vymeniť za bezchybný v lehote maximálne 14
kalendárnych dní od obdržania reklamácie od objednávateľa.
7.4 V prípade nedodania bezchybného tovaru v určenej lehote, objednávateľ bude žiadať
vystavenie dobropisu na tovar, na ktorý bola uplatnená reklamácia.

Článok VIII.
Sankcie
8.1 V prípade, že dôjde k omeškaniu dodávateľa s plnením predmetu zákazky, je objednávateľ
oprávnený vystaviť sankčnú faktúru a to na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny v € bez
DPH objednaného tovaru a to za každý deň omeškania s jeho dodaním.
8.2 V prípade, že objednávateľ neuhradí riadne vystavenú a doručenú faktúru v lehote
splatnosti, je dodávateľ oprávnený vystaviť sankčnú faktúru a to na zmluvnú pokutu vo výške
0,05% z fakturovanej ceny v € bez DPH a to za každý deň omeškania s jeho úhradou.
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Článok IX.
Ukončenie Kúpnej zmluvy
9.1 Kúpna zmluva sa pokladá za ukončenú dodaním a prevzatím tovaru objednávateľom
a zaplatením faktúry za dodávku a uplynutím záručnej lehoty.
9.2 Pred splnením predmetu zmluvy môže byť Kúpna zmluva ukončená odstúpením od
zmluvy, pričom sa vyžaduje preukázateľné doručenie písomného odstúpenia druhej zmluvnej
strane.

Článok X.
Záverečné ustanovenia
10.1 Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami
a účinnosť na nasledujúci deň po jej zverejnení na webovej stránke obce.
10.2 Kúpnu zmluvu možno meniť a dopĺňať je písomnou formou, dodatkom podpísaným
oboma zmluvnými stranami. Zmluva je vypracovaná v dvoch originálnych vyhotoveniach,
pričom objednávateľ a zhotoviteľ dostanú po jednom vyhotovení.
10.3 Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadia všeobecne platnými právnymi
predpismi, predovšetkým ustanoveniami Obchodného zákonníka.
10.4 Dodávateľ je povinný strpieť výkon auditu/kontroly/overovania súvisiaceho
s predmetom tejto Kúpnej zmluvy kedykoľvek počas platnosti/účinnosti Zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku k projektu uvedeného v Článku II., bode 2.1. a to
oprávnenými osobami a zároveň je povinný týmto osobám poskytnúť všetku potrebnú
súčinnosť.
10.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich zo
zmluvy, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že sú im známe všetky okolnosti,
ktoré by im bránili platne uzavrieť zmluvu. V prípade, že takáto okolnosť existuje,
zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej strane na základe tohto vyhlásenia.
10.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Kúpnu zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli
a táto plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite
a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového nátlaku alebo za jednostranne nápadne
nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku, čo
potvrdzujú svojim podpisom.
10.7 Prílohu tejto zmluvy tvorí:
Príloha č. 1 Rozpočet „Dodanie propagačných predmetov -plechových zvoncov“
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Za objednávateľa:

Za dodávateľa:

Obec Zázrivá
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Príloha č. 1
Rozpočet" Dodanie propagačných predmetov - plechových zvoncov''
1. Položka:11Dodanie propagačných predmetov

množstvo

- plechových zvoncov: klopárlkov - slovenská
verzia"

Popis položky:

400

merná

jednotková

cena spolu

jednotka

cena

(BEZ DPH)

kus

9,00 €

3 600,00 €

DPH

0,00 €

konečná cena
(s DPH)

3 600,00 €

Dodanie propagačných predmetov - plechových zvoncov spočíva v dodaní ručne robených tradičných plechových zvoncov

používaných v karpatskej oblastí, ktoré budú pripôsobené na propagačné účely, opatrené logom projektu a logom programu Interreg
(slovenská verzia viď prílohu č.3 Výzvy obrázky č. 1,2,3,4,5,6,7).

1.

Špecifikácia položky:

-

plechový valaský zvonec klepár bude vyhotovený z kovu-plechu ručne tradičným spôsobom za použitia tradičných

postupov a techník. Zvonec bude vyrobený z kovu - plechu hrubého min. 0,5 mm, bombírovanfm, tvarovaním do požadoveného tvaru, viď
príloha Č.3 Výzvy Fotodokumentácia (obrázky 1 až 3}. Zvonec bude obsahovať aj "srdce"-pohyblivá kovová súčasť, ktoré bude zabezpečovať
vydávanie tónu-zvonenle. Zvonec bude zodpovedať minimálnym rozmerom min. cca 7cm výšky tela zvonca, cca min 8 cm výška zvonca aj s
uškom, šírke cca minimálne 4,5cm šírka zvonca na spodnej kratšej časti, a min 8cm šírka zvonca na horej dlhšej časti. Na zvonec bude cez uško
previazaný kožený náramok dĺžky min. 20cm, široký minimálne 3cm, z kože hrúbky min 2mm opatrený jednofarebným logom Interreg
ktorého vlzuál je zobrazený v prílohe č.3tejto výzvy (obrázky č.6 a 7) technikou vyrazenia do kože. Plechový zvonec bude na tele zvonca
opatrený logom projektu Trasa valašskej kultúry- slovenská verzia viď príloha č.3 Výzvy-Fotodokumentácia (obrázky č.4,5), ktoré môže byť
vyhótovótené potlačou, alebo úpravou povrchu vhodnou pre kovy (nevyžaduje sa gravírovanie) s jednou farbou (napríklad čiernou) po
dohode s obstarávatelbm, rozmery loga na zvonci budú pokrývať minimálne 35% plochy jeho jednej strany). Zvonec bude zaliaty(zaletovaný)
mosadzou.
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2. Položka:" Dodanie propagačných predmetov
- plechových zvoncov: klopárlkov- poľská
verzia"

Popis položky:

množstvo

merná
jednotka

jednotková
cena

cena spolu
(BEZ DPH)

DPH

konečná cena
(s DPH)

100

kus

9,00 €

950,00 €

0,00 €

900,00 €

Dodanie propagačných predmetov - plechových zvoncov spočíva v dodaní ručne robených tradičných plechových zvoncov

používaných v karpatskej oblasti, ktoré budú pŕipôsobená na propagačné účely, opatrené logom projektu a logom programu Interreg- poľská
verzia (viďpríloha č.3tejto výzvy (obrázky č.1,2,3,8,9,10,11) ,
'

2.

Špecifikácia p o lo ž k y : - plechový valaský zvonec klepár bude vyhotovený z kovu-plechu ručne tradičným spôsobom za použitia tradičných
postupov a technik. Zvonec bude vyrobený z kovu - z plechu hrubého min. 0,5 mm, bombírovanfm, tvarovaním do požadoveného tvaru, viď
príloha č.3 Výzvy Fotodokumentácia (obrázky 1 až 3). Zvonec bude obsahovať aj "srdce'-pohyblivá kovová súčasť, ktoré bude zabezpečovať
vydávanie tónu-zvonenie. Zvonec bude zodpovedať minimálnym rozmerom min. cca 7cm výšky tela zvoncaj cca min 8 cm výška zvonca aj s
uškom, šírke cca minimálne 4 , 5cm šírka zvonca na spodnej kratšej časti, a min 8cm šírka zvonca na horej dlhšej časti. Na zvonec bude cez
uško previazaný kožený náramok dĺžky min. 20Cm, široký minimálne 3cm, z kože hrúbky min 2mm opatrený jednofarebným logom Interreg poľská verzia ktorého vizuál je zobrazený v prílohe č.3tejto výzvy (obrázky č.10 a 11) technikou vyrazenia do kože. Plechový zvonec bude na
tele zvonca opatrený logom projektu Trasa valašskej kultúry -poľská verzia viď príloha č.3 Fotodokumentácia Výzvy (obrázky č.8,9), ktoré
môže byť vyhotovotené potlačou, alebo úpravou povrchu vhodnou pre kovy (nevyžaduje sa gravírovanie) s jednou farbou (napríklad čiernou)
po dohode s obstarávateľom, rozmery loga na zvonci budú pokrývať minimálne 3596 plochy jeho jednej strany). Zvonec bude zaliaty

"

3. Položka: Dodanie propagačných predmetov
- plechových zvoncov: šulíarlkov - slovenská

množstvo

merná
jednotka

Jednotková
cena

cena spolu
(BEZ DPH)

DPH

konečná cena
(s DPH)

verzia"

9,00 €
3 600,00 €
0,00 €
3 600,00 €
400
kus
Popis položky: Dodanie propagačných predmetov - plechových zvoncov spočíva v dodaní ručne robených tradičných plechových zvoncov
používaných v karpatskej oblasti, ktoré budú pripôsobené na propagačné účely, opatrené logom projektu a logom programu Interregslovenská verzia - viď príloha č.3tejto Výzvy (obrázok č 12 - tvar zvonca šuliar, a obrázky 1,2,3 -povrchová úprava)

3.

špecifikácia položky: - plechový valaský zvonec šuliar bude vyhotovený z kovu-plechu ručne tradičným spôsobom za použitia tradičných
postupov a technik. Zvonec bude vyrobený z kovu •z plechu hrubého min. 0,5 mm, bombirovanlm, tvarovaním do požadoveného tvaru, viď
príloha č.3 Výzvy Fotodokumentácia (obrázok č.12

). Zvonec bude obsahovať aj "srdce"-pohyblivá kovová súčasť, ktoré bude zabezpečovať

vydávanie tónu-zvonenfe. Zvonec bude zodpovedať minimálnym rozmerom mih. cca 9cm výšky tela zvonca, cca min 10 cm výška zvonca aj s
uškom, šírke cca minimálne 4,5cm šírka zvonca na spodnej kratšej časti, a min 3cm šírka zvonca na horej kratšej časti. Na zvonec bude cez
uško previazaný kožený náramok dĺžky min. 20 cm, široký minimálne 3cm, z kože hrúbky min 2mm opatrený jednofarebným logom Interreg slovenská verzia ktorého vfzuál je zobrazený v prílohe č.3tejto výzvy (obrázky č.6 a 7) technikou vyrazenia do kože. Plechový zvonec bude na
tele zvonca opatrený logom projektu Trasa valašskej kultúry viď príloha č.3 Fotodokumentácia Výzvy (obrázok £.4,5), ktoré môže byť
vyhotbvotené potlačou, alebo úpravou povrchu vhodnou pre kovy (nevyžaduje sa gravírovanie) s jednou farbou (napríklad čiernou) po
dohode s obstarávateľom, rozmery loga na zvonci budú pokrývať minimálne 35% plochy jeho jednej strany). Zvonec bude zaliaty

4. Položka: ” Dodanie propagačných predmetov

množstvo

merná
Jednotka

100

kus

- plechových zvoncov: šullarlkov - poľská
verzia"

Popis položky:

Jednotková
cena
9,00

€

cena spolu
(BEZ DPH)
900,00

€

DPH
0,00

€

konečná cena
(s DPH)

900,00 €

Dodanie propagačných predm etov- plechových zvoncov spočíva v dodaní ručne robených tradičných plechových zvoncov

používaných v karpatskej oblasti, ktoré budú pripôsobené na propagačné účely, opatrené logom projektu a logom programu Interreg- poľská
verzia - viď príloha č.3tejtb výzvy {obrázok č 12 - tvar zvonca šuliar, a obrázky 1,2,3 -povrchová úprava)

Špecifikácia položky: - plechový valaský zvonec šuliar bude vyhotovený z kovu-plechu ručne tradičným spôsobom za použitia tradičných

4.

postupov a techník. Zvonec bude vyrobený z kovu - z plechu hrubého min. 0,5 mm, bombírovaním, tvarovaním do požadoveného tvaru, viď
príloha Č.3 Výzvy Fotodokumentácia (obrázok č.12 ). Zvonec bude obsahovať aj "srdce,,-pohyblivá kovová súčasť, ktoré bude zabezpečovať
vydávanie tónu-zvonenle. Zvonec bude zodpovedať minimálnym rozmerom min. cca 9cm výšky tela zvonca, cca min 10 cm výška zvonca aj s
uškom, šírke cca minimálne 4,5cm šírka zvonca na spodnej kratšej časti, a min 3cm šírka zvonca na horej kratšej časti. Na zvonec bude cez
uško previazaný kožený náramok dĺžky min. 20 cm, široký minimálne 3cm, z kože hrúbky min 2mm opatrený jednofarebným logom Interreg poľská verzia ktorého vízuál je zobrazený v prílohe č.3 tejto výzvy (obrázky č.10 a 11) technikou vyrazenia do kože. Plechový zvonec bude na
tele zvonca opatrený logom projektu Trasa valašskej kultúry viď príloha č.3 Fotodokumentácia Výzvy (obrázky Č. 8 ,9 ), ktoré môže byť
vyhotovotené potlačou, alebo úpravou povrchu vhodnou pre kovy (nevyžaduje sa gravírovanie) s jednou farbou (napríklad čiernou) po
dohode s obstarávateľom, rozmery loga na zvonci budú pokrývať minimálne 35%plochy jeho jednej strany). Zvonec bude zaliaty
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cena spolu
(BEZ DPH)

DPH

9 000,00 €

0,00 €

konečná cena
(s DPH)

C EN A ZA V ŠETK Y PO LO ŽKY SPO LU

Dátum : 14.5.2018

Kontakt(telefón, m ail):
0908 900 959,
kovacstvo.zvonkarstvo@gmail.com

9 0 0 0 ,0 0 €

