
Obec JAROK
Hlavná ul. 176, 951 48 JAROK

KÚPNA ZMLUVA Č. ..OLCC~
uzavretá podľa * 409 a nasi. zákona č 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

v znení neskorších prcdpisov a * 56 ods. I zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávani a o zmene a dopineni niektorých zákonov v znení neskorších predpiso‘

(d‘alej len „Zmluva“)

Zmluvné strany:

1. Kupujúci:

Obec Jarok
Hlavná 176, 951 48 Jarok
Štatutárny zástupca: Stanislava Sťahel, starosta obce
ICO: 00308056
DIČ: 2021062714
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN~ SK82 5600 0000 0008 5081 5003
Kontakt: ocujarok jarok.sk
ďalej len „ kupujúci“

a

2. Predávajúci:
NOMliand, s.r.o.

Sídlo;Magnezitárska I I,Košice 04013
iČo: 36174319
DIČ; 2020051055
iČ DPH; SK202005 1055
Štatutámy orgán: Ing. Štefan Fejko - konatel‘
Bankové spojenie:SK24O200000000 1499634356
Spoločnosť zapísaná:
d‘alej len „ predávajúci“

Preambula

Kúpna zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania vykonaného kupujúcim ako
verejným obstarávateľom v súlade s * 117 zákona č. 343 2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení na obstaranie zákazky s názvom
„Materiálno-technické vybavenie materskej školy v obci Jarok“ Predmet zákazky bude
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Obec JAROK
Hlavná ul. 176, 951 48 JAROK

financovaný prostredníctvom flnančných prostriedkov EÚ v programovom období 2014
2020 a z vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.

I. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je dodanie materiálno-teehnického vybavenia materskej školy
v zmysle špecifikácie tvoriacej prílohu Č. I tejto zmluvy (d‘alej „predmet plnenia“)
predávajúcim a prevzatie predmetu plnenia a zaplatenie dohodnutej kúpnej ceny kupuj úcim.

[Presnú identťjikáciu predmetu pinenia doplní ueJiádzač Podrobná špec4Jikácia bude (voru‘
prUohu Zmluvy Predmet pinenia bude presne zodpovedať obsahu víťaznej ponulcy a bude
v súlade so špecUikáciou stanovenou vo výzy«.]

II. Cena a platobné podmienky

1. Kupujúci zaplatí predávajúcemu za riadne dodaný predmet plnenia kúpnu cenu
vcelkovej výške .5545,lOe € DPH (ďalej „kúpna cena“), ktorá presne zodpovedá
obsahu ponuky predávajúceho ako úspešného uchádzača. Podrobný položkový rozpočet
v zmysle špecifikácie (opisu predmetu zákazky) tvorí prílohu tejto zmluvy pod
por. číslom I.

2. Kupujúci neposkytuje za predmet pinenia zálohu ani nijaké preddavky z kúpnej ceny.

3. Podkladom k vystaveniu a úhrade faktúry bude prebcrací protokol o odovzdaní a prevzatí
predmetu plnenia (dodací list) podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán. Predávajúci
zašle kupuj úcemu faktúru v dvoch vyhotoveniach do 15 dní odo dňa prevzatia predmetu
plnenia kupujúcim.

4. Faktúra (daňový doklad) musí obsahovat‘ nasledovné náležitosti:

- obchodne meno predávajúceho, adresu jeho sídla, miesta podnikania, pripadne prevádzkarne.
jeho identifikačná číslo pre daň z pridanej hodnoty,

- bankové spojenie predávajúceho (názov a adresa banky predávajúceho, SWIFT kod),
- Číslo bankového účtu (v rámci EU aj v tvare IRÁN),
- názov kupujúceho, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne kupujúceho

ajeho identifikačné čisto pre daň z pridanej hodnoty, ak muje prideleně,
- poradové číslo faktúo,
- dátum dodania predmetu plnenia, ak tento dátum možno určit‘ a ak sa odlišuje od dáturnu

vyhotovenia faktúry,
- dátum vyhotovenia faktúry,
- množstvo a druh dodaného tovaru,
- základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zl‘avy a rabaty, ak nie sú obsiahnute vjednotkovej

cene,
- sadzbu dane, údaj o oslobodení od dane alebo v prípadoch, ak predávajúci neuplatňuje na

faktúre DPH z mých dóvodov, informáciu o osobe povinnej zaplatif DPH, s uvedením
prislušného ustanovenia právnych predpisov, ktoré to odóvodňuju,
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Obec JAROK
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- výšku dane spolu v mene EUR.
- celkovú sumu požadovanú na platbu v mene EUR zaokrúhlenu na d‘e desatinne miesta,
- Číslo a názov zmluvy,

kod klasifikácie produkcie(CPV) 39161000-8, 39)62000-5, 39162200-7

5. Lehota splatnosti riadne vystavenej faktúry bude 30 dní odjej doručenia kupujúcemu.

6. Peňažný závazok kupujúeeho vyplývajúci z tejto Zmluvy bude splnený dňom odpísania
prislušnej sumy zjeho účtu v prospech účtu predávajúceho.

Ill. Miesto pinenia

Predávajúci je povinný dodať tovar vrátane dopravy, vynášky a inštalácie do prístavby
budovy materskej školy v obci Jarok na pozemkoch KN „C“ parc. č. 907 7 a 907 3, k. Ú.
Jarok v zmysle operatívnych pokynov kupujúceho v súlade s protiepidemiologickými
opatreniami v súvislosti s pandémiou vírusu COVID 19.

IV. Termín pinenia

Predmet plnenia musí byť riadne dodaný v lehote do 21 dní od nadobudnutia účinnosti tejto
Zmluvy.

V. Záručná doba

Záručná doba za dodaný tovar bude min. 24 mesiacov a začne plynút‘ dňom jeho riadneho
odovzdania kupujúcemu.

VI. Reklamačné podmienky

Predávajúci sa zaväzuje zabezpečit‘ odstránenie vád tovaru bezodkladnc do 3 dní od
nahlásenia vady výmenou reklamovaného to‘aru za tovar bezchybný, priČom nápravu
vadného pinenia v zmysle tohto ustanovenia Zmluvy je predávajúci povinný počas celej
záruČnej doby zabezpečovat‘ bezodplatne.

VII. Sankcie za porušenie zmluvy, úrok z omeškania a náhrada škody

1. Za omeškanie predávajuceho s riadnym dodaním predmetu plnenia má kupujúci nárok na
sankciu vo výške 0.5 ~o z kúpnej ceny za každý deň omeškania. Omeškanie s riadnym
dodaním predmetu plnenia trvajúce viac ako 3 pracovné dni sa považuje za podstatné
porušenie Zmluvy a oprávňuje kupujúceho na odstúpenie od Zmluvy.

2. Za omeškanie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny má predávajúci nárok na zaplatenie
úroku z omeškania vo výške 0,05 0~ z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
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Vlil. Záverečné ustanovenia

1. Na vzt‘ahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa vzt‘ahujú príslušné
ustanovenia Obchodného zákonnika a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné v
Slovenskej republike.

2. Predávajúci sa zaväzuje strpiet‘ výkon kontroly auditu súvisiaccho s dodaním tovaru
kedykol‘vek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnuti nenávratného
finančného príspevku uzavretej kupujúcim ako prijímatel‘om nenávratného finančného
príspevku za účelom financovania predmetu zmluvy, a to zo strany oprávnených osób na
výkon kontroly auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EU, najmä Zákon o
príspevku z ESIF zákon č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych
štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon o
finančnej kontrole a audite zákon č. 357 2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a prislušnej Zmluvy O

nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných
podmienok a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnost‘.
Porušenie tejto povinnosti predávajúceho je podstatným porušením zmluvy, ktoré
oprávňuje objednávatel‘a od zmluvy odstúpiť.

Oprávnené osoby na výkon kontroly auditu sú najmä:
. Poskytovatel‘ a ním poverené osoby.
. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovatel‘ského orgánu

a nimi poverené osoby,
. Najvyšší kontrolný úrad SR. Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi

poverené osoby,
. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby ~O‘ erené na výkon

kontroly auditu,
. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
• Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až D v súlade s príslušnými právnymi

predpismi SR a právnymi aktmi EU.

3. Menif alebo dopÍňať tcxt tejto zmluvy ajeho príloh je možné možno len formou
písomných dodatkov dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán.

4. V prípade, že akékoFvek ustanoxenie zmluvy je alebo sa stane neplatným, neúčinným
aialebo nevykonateFným, nic je tym dotknutá platnost‘, účinnost‘ aialebo vykonatel‘nost‘
ostatných ustanovení zmluvy, pokiaľ to nevylučuje v zmysle všeobecne záväznýeh
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Obec JAROK
Hlavná ul. 176, 951 48 JAROK

právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez
zbytočného odkladu Po torn, ako zistia, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné,
neúčinné aialebo nevykonatel‘né, nahradif dotknuté ustanovenie ustanovením novým,
ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedat‘ vůli strán v čase uzatvorenia zmluvy.

5. Miestorn pre doručovanie písomností sú adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto
Zmluvy. Každá Zo zmluvných strán je povinná pisomne oznámit‘ druhej zrnluvnej strane
akúkol‘vek zmenu ohľadne doručovania a to bezodkladne Po torn, čo důjde k takejto
zmene. Pokiaľ sa z důvodu oneskoreného alebo nevykonaného oznámenia o zmene miesta
doručovania nepodarí včas a riadne doručiť pisomnost‘ druhej zmluvnej strane, považuje sa
deň neúspešného pokusu o opakované doručenie písomnosti za deň doručenia pisomnosti
druhej zmluvnej strane so všetkými právnymi důsledkami pre dotknutú zmluvnú stranu.

6. Zrnluva nadobúda platnost‘ dňorn podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnost‘ dňom
nasledujúcirn Po dni jej zverejnenia v súlade s osobitným predpisom.

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spůsobilé na právne úkony, ich zmluvná voľnosť nie je
obrnedzená, zmluvu uzatvorili po vzájomnej dohode na základe ich slobodnej a vážnej
vůle, ktorú prejavili určíte a zrozumiteľne, zrnluvu neuzavreli v tiesni za nápadne
nevýhodných podmienok, zmlu‘ a je urobená v predpísanej f‘orme, zrnluvu si pred jej
podpísanírn prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

8. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých tn rovnopisy obdrži kupujúci
a jeden obdrží predávajuci.

9. Súčasfou zrnluvyje:

Pniloha č. I: Špecifikácia v zmysle opisu predmetu plnenia položkový rozpočet

V Jarku,~ V Košice dňa 4.12.2020.

~ NC)Ml(~‘-‘s.r.o.
:a 11

W.‘ ‘3 58
ICC)

/
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Priloha Č. 2 Opis predmetu zákazky - Materiálno-technicke vybavenie materskej š cena ceikom
cena za mJ.

PoLČ. Názov tovaru m.j. počet bez DPH cena za m.j. s DPH bez DPH 5 DPH

I Sklápateľné ležadlo - žIto zelené ks 10,00 39,083 46,90 390,83 469

2 PapIÓn - vankúš IDEÁL ks 15,00 1 1 ‚25 13,50 168,75 202,50

3 Obliečky IDEAL Žira~‘ zelené ks 15.00 7416 8,90 11 1,25 133,50

4 Napínacia plachta, jersey, 140 x 70cm - biela ks 15,00 6,58 7,90 98,75 118,50

~ Napinacia plachta, jersey, 140 x 70cm - ks 15,00 6 58 7,90 98,75 118,50
7eIen~ ‚

6 Obliečky IDEÁL Žira~‘ oranžove ks 15,00 7,42 8,90 11 1,25 133,50

7 ŠatňaEmentálpre4deti-BUK ks 3,00 74,17 89.00 222,50 267,00

8 Dvierka k šatni Ementál - žlte ks 4,00 7,25 8,70 29,00 34,80

9 Dvierka k šatni Emental - oranžové ks 4,00 7,25 8.70 29,00 34,80

10 Dvierka k šatní Ementál zelené ks 4.00 7,25 8,70 29,00 34,80

I I Lavička do šatne bukova 5 ks ‚2,00 24,92 29,90 299,00 358,80

12 stolová doska javor obdlžnik zelená ks 4,00 42,42 50,90 169,67 203,60

13 nohy štvorcove 4 ks javor 52cm ks 4,00 19,92 23,90 79,67 95,6

14 Drevená stolička javor zelená 35cm ks 24,00 33,25 39,90 798,00 957,6

‚5 Skrinka na max. kont. Typ C praktik ks 2,00 59,59 71,50 119,17 143

16 Skrinka KP33javorbiela ks 1,00 104,17 125,00 104,17 125



17 Skrinka na sedenie KS2 I ks 1,00 34,92 41,90 34,92 41,9

IS Sedák na skrinku KS2 I - zelena ks 1,00 18,25 21,90 18,25 21,9

19 Kontajner do skriniek na sedenie - K012 ks 2,00 21,59 25,90 43,17 51 8
7elpn~ ‘

20 Elegantná kuchynka MAXI zeleno-žitá ks 2,00 283.34 340,00 566,67 680

21 vozík na výtvarné potreby ks 2,00 87,50 105,00 rs,oo 210

22 Tabureika usnwv zelená ks 4,00 36,58 43,90 146,33 175,6

23 Taburetka štvorec vanilka ks 4,00 22,42 26,90 89,67 107,6

24 Taburetka exclusive oraiižová ks 2,00 33,25 39,90 66,50 79,8

25 SedaČka exciusive oranžová ks 1,00 126,67 152,00 126,67 152

26 Skrinka VK32 I ks 6,00 82,50 99,00 495,00 594

4620,92 5545,1Cena spolu

4.12.2020Dátum: .

KošiceMiesto: a

Podpis: ska

ŮSiCe
~5I 636 73 58

ICO: 35 1743


