KÚPNA ZMLUVA č. ...
uzavretá v zmysle ust. § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov
Čl. I
Zmluvné strany
1) KUPUJÚCI:

Evanjelická spojená škola, M. R. Štefánika 19, 036 01 Martin

so sídlom:

M. R. Štefánika 19, 036 01 Martin

IČO:

42 224 055

DIČ:

2023664170

Bankové spojenie:

Tatra banka, a. s.

Číslo účtu:

SK14 1100 0000 0029 4400 9810

V zastúpení:

Mgr. Jozef Sopoliga, riaditeľ

(ďalej aj ako len „kupujúci“)
2) PREDÁVAJÚCI:
so sídlom:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
V zastúpení:
(ďalej aj ako len „predávajúci“)
Čl. II
Východiskové podklady a údaje
1) Kupujúci a predávajúci (ďalej aj ako len „zmluvné strany“) uzatvárajú túto zmluvu v súlade
s § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
a v § 3, ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov ako zmluvný typ kúpna zmluva (ďalej aj ako len „zmluva“).
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2) Táto zmluva sa uzatvára v súvislosti s realizáciou projektu „Zvýšenie kvality vzdelávania
viditeľným myslením“, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho
fondu a štátneho rozpočtu SR, a to poskytnutím nenávratného finančného príspevku (ďalej
aj ako len „NFP“) pre:
Operačný program:
Prioritná os:
Investičná priorita:

Výzva:

Ľudské zdroje
Vzdelávanie
1.1 Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej
dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému
predškolskému, základnému a stredoškolskému
vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných
spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do
vzdelávania a prípravy
OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03

Kód projektu v ITMS2014+:

312011V640

3) Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je úspešná cenová ponuka predložená na základe
výzvy na predkladanie ponúk pre zákazku s nízkou hodnotou „Pomôcky na vyučovanie
chémie“, realizovanú v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čl. III
Predmet zmluvy
1) Predmetom tejto zmluvy je dodanie výpočtovej techniky, vrátane súvisiacich služieb, t.j.
dopravy.
2) Špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou
tejto zmluvy.
3) Kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar prevziať a zaplatiť.
Čl. IV
Čas a miesto plnenia
1) Realizácia plnenia zmluvy sa uskutoční na základe vystavenej objednávky. Predávajúci sa
zaväzuje dodať predmet zmluvy vrátane dopravy a vyloženia do 6 týždňov od vystavenia
objednávky.
2) Miestom dodania predmetu zmluvy je Evanjelická spojená škola, M. R. Štefánika 19,
036 01 Martin.
3) Dodaný predmet zmluvy je predávajúci povinný zabaliť a dodať spôsobom, aby nedošlo
k jeho poškodeniu počas prepravy.
4) O odovzdaní dodaného predmetu zmluvy bude podpísaný dodací list, ktorý bude
potvrdený zástupcami oboch zmluvných strán.
5) Kupujúci má právo odmietnuť prevzatie dodávky a vrátiť ju na náklady predávajúceho
v prípade, že sa predmet dodávky nezhoduje s predloženou ponukou predávajúceho
v rámci procesu verejného obstarávania.
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6) Predávajúci sa zaväzuje doručiť elektronicky informáciu o termíne dodania predmetu
zmluvy najneskôr 2 pracovné dni pred dodaním na e-mail: ..., alebo telefonicky na číslo: ... .
Čl. V
Termín platnosti zmluvy
1) Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do skončenia dodávky predmetu zmluvy avšak najdlhšie
do 30.9.2020.
Čl. VI
Cena a platobné podmienky
1) Celková zmluvná cena za predmet zmluvy v rozsahu podľa Čl. III tejto zmluvy je stanovená
na základe procesu verejného obstarávania postupom podľa § 10 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2) Celková cena s DPH za celý predmet zmluvy je vo výške .... EUR s DPH a je doložená
v prílohe č. 1, ktorá zároveň obsahuje aj jednotkové ceny jednotlivých položiek ako
výsledok verejného obstarávania. V cene podľa tohto bodu sú obsiahnuté všetky náklady
na dodanie predmetu zmluvy.
3) Cena uvedená v Čl. VI bode 2) a v prílohe č. 1 je reálna, pokrýva všetky náklady spojené so
splnením záväzkov podľa tejto zmluvy a predávajúci nemá nárok na zvýšenie ceny, ktoré
vyplynú ako dôsledok chýb alebo zanedbania povinnosti pri príprave ponuky. Takto
vzniknuté dodatočné náklady znáša predávajúci.
4) Cena uvedená v Čl. VI bode 2) a v prílohe č. 1 je pre kupujúceho výsledná cena a zahŕňa
v sebe DPH, dopravné náklady vrátane doručenia a vyloženia predmetu zmluvy, poistné,
balenie, náklady na predmet dodania podľa Čl. III tejto zmluvy.
5) Cenu za predmet zmluvy je možné meniť iba pri zmene sadzby DPH, prípadne za iných
zákonom stanovených podmienok. Úprava ceny musí byť ukončená výhradne formou
písomného dodatku k tejto zmluve.
6) Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavok ani zálohu na predmet plnenia zmluvy.
7) Platbu za predmet plnenia zmluvy uhradí kupujúci na základe faktúry po predchádzajúcom
odsúhlasení realizovanej dodávky predávajúcim, ktorú predávajúci vystaví a odošle
kupujúcemu po podpísaní dodacieho listu a odovzdaní predmetu zmluvy a jeho prevzatí
kupujúcim.
8) Faktúra musí mať náležitosti účtovných dokladov v zmysle platných predpisov
o účtovníctve a súvisiacich predpisov. V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené
náležitosti, kupujúci je oprávnený vrátiť ju predávajúcemu na opravu alebo doplnenie.
V takomto prípade sa zastaví plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne
plynúť doručením opravenej faktúry kupujúcemu.
9) Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa realizácie predmetu zmluvy a doručenia
faktúry. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo
pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný
deň.
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10) Predávajúci vystaví 3 originály faktúry a dodacieho listu. Faktúra aj dodací list musí
obsahovať znenie: Realizácia projektu „Zvýšenie kvality vzdelávania viditeľným
myslením“, kód projektu v ITMS2014+: 312011V640.
Čl. VII
Záručná doba a zodpovednosť za vady
1) Predávajúci zodpovedá za to, že tovar špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto zmluvy spĺňa všetky
kvalitatívne parametre podľa platných noriem a poskytuje záruku po dobu 24 mesiacov
odo dňa prevzatia predmetu zmluvy kupujúcim. V prípade, ak výrobca dodaného predmetu
zmluvy poskytuje dlhšiu záručnú dobu ako je záručná doba dohodnutá v prvej vete tohto
odseku tejto zmluvy, platí záručná doba výrobcu, pri dodržaní podmienok s jeho
nakladaním.
2) Počas záručnej doby náklady na odstránenie reklamovanej vady hradí predávajúci.
V prípade poškodenia zavinením kupujúceho (napr. mechanické poškodenie tovaru), alebo
v prípade neodborného zaobchádzania kupujúcim alebo treťou osobou neoprávnenou na
takéto zaobchádzanie znáša náklady na odstránenie vád tovaru kupujúci.
3) Predávajúci je povinný vady tovaru odstrániť bez zbytočného odkladu odo dňa doručenia
písomného oznámenia kupujúceho o reklamácii vady na tovare, najneskôr však do 30 dní
odo dňa doručenia takéhoto oznámenia kupujúceho predávajúcemu.
4) Ak predávajúci neodstráni reklamovanú vadu v zmysle predchádzajúceho odseku tohto
článku, je povinný vadnú časť tovaru nahradiť bezchybnou.
5) Od nahlásenia reklamácie, až po jej odstránenie, neplynie záručná lehota.
Čl. VIII
Prechod vlastníckeho práva a škody na tovare
1) Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu kúpy a súčasne nebezpečenstvo škody na
tovare prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru.
Čl. IX
Úroky z omeškania a zmluvné pokuty
1) V prípade nedodržania dohodnutého termínu dodania požadovaného predmetu plnenia
môže kupujúci účtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % za každý deň
omeškania z celkovej zmluvnej ceny nedodaného predmetu plnenia.
2) Ak je kupujúci v omeškaní so splnením peňažného záväzku, môže predávajúci účtovať
kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,02 % z nezaplatenej sumy za každý deň
omeškania.
3) Ak predávajúce mešká s nástupom na opravu alebo odstránením nahlásenej poruchy
v zmysle Čl. VII tejto zmluvy, môže kupujúci účtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo
výške 0,02 % za každý deň omeškania z celkovej zmluvnej ceny predmetu zmluvy.
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4) Ak predávajúci mešká so splnením termínov vybavenie oprávnených reklamácií, môže
kupujúci účtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % za každý deň omeškania
z celkovej zmluvnej ceny vadného predmetu zmluvy.
Čl. VIII
Vyššia moc
1) Zmluvní partneri sú zbavení zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných
povinností podľa tejto zmluvy v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku vyššej moci. Pre
účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu
ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, štrajk, živelné pohromy, povstanie atď.
2) Ten zmluvný partner, ktorý sa odvolá na vyššiu moc, je povinný toto oznámiť druhej strane
najneskôr do 5 dní od vzniku tejto skutočnosti a požiada o úpravu zmluvy vo vzťahu
k predmetu, cene a času plnenia.
3) Na požiadanie zmluvného partnera, ktorému boli oznámené okolnosti vyššej moci, je
povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz.
4) Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od
zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.
5) Ak okolnosti vyššej moci netrvajú dlhšie ako 3 mesiace, zmluvní partneri sú povinní plniť
svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, pričom lehota plnenia sa predlžuje o dobu
trvania vyššej moci.
Čl. IX
Osobitné dojednania
1) Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú, že budú chrániť a utajovať dôverné informácie
a skutočnosti, ktoré im boli zverené druhou stranou a neposkytnú ich tretím osobám, alebo
tieto informácie nepoužijú pre iné účely ako je plnenie tejto zmluvy.
2) Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon auditu/kontroly súvisiaceho s dodávaným tovarom,
a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú
súčinnosť.
3) Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR) a ním
poverené osoby,
b) Útvar vnútorného auditu a nimi poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené
osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
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4) Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť tejto zmluvy dohodou oboch zmluvných strán
alebo odstúpením od zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení tejto zmluvy
ktoroukoľvek zo zmluvných strán.
5) Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení
výpovede druhej zmluvnej strane.
6) Za závažné porušenie tejto zmluvy sa považuje:
a. zo strany kupujúceho – neuhradenie faktúry do 60 dní po lehote splatnosti,
b. zo strany predávajúceho – nedodržanie termínu dodávky,
c. zo strany predávajúceho – dodanie predmetu zmluvy, ktorý sa nezhoduje

s predloženou ponukou v rámci procesu verejného obstarávania.
Čl. X
Záverečné ustanovenia
1) Zmluvné strany prehlasujú, že v čase uzavretia tejto zmluvy nie sú známe žiadne okolnosti,
ktoré by bránili alebo vylučovali uzavretie takejto zmluvy, resp. ktoré by mohli byť vážnou
prekážkou k jej splneniu.
2) Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni
zverejnenia na webovom sídle školy https://essmt.edupage.org/zmluvy/.
3) Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov, ktoré
musia byť odsúhlasené písomne oboma zmluvnými stranami a stanú sa jej neoddeliteľnou
súčasťou.
4) V prípadoch, ktoré nie sú v zmluve uvedené, riadi sa vzťah zmluvných partnerov
ustanoveniami Obchodného zákonníka SR.
5) Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre
bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.
6) Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky a kalkulácia
ceny.
7) Zmluva je vyhotovená v 5 origináloch, pričom predávajúci obdrží 2 rovnopisy a kupujúci
3 rovnopisy.

V ..., dňa

_____________________________________
predávajúci

V Martine, dňa

___________________________________
kupujúci
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