Kúpna zmluva
uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „KZ" alebo „zmluva").
ČI. I. Zmluvné strany
Kupujúci: Obec Balog nad Ipľom
Zastúpený:
Ľudovít Cseri, starosta obce
Sídlo:
Hlavná 75, 991 11 Balog nad Ipľom
IČO:
00 319 228
DIČ:
2021171317
Bank. spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej len: „kupujúci")
Predávajúci: EIP Services, s.r.o.
Štatutárny zástupca: Ing. Ján Sládek
Sídlo:
Na Šefranici 1280/8, 010 01 Ţilina
IČO:
36 718 114
DIČ:
2022291029
IČ DPH:
SK2022291029
zapísaná:
v Obchodnom registri Okresného súdu Ţilina oddiel Sro, vloţka
18 439/L
bankové spojenie:
číslo účtu:
(ďalej len: „predávajúci")
ČI. II.
Predmet plnenia zmluvy
Predmetom zmluvy sú návrhy /grafické aj textové, na výrobu a dodanie:
Veľkoplošná informačná tabuľa 1 ks
250x150 cm (plast) vrátane stojanu
Trvalá informačná tabuľa 1 ks
20x30 cm (kov)
ČI. III.
Termín, miesto, spôsob plnenia a záruka
1. Predávajúci sa zaväzuje, ţe poskytne kupujúcemu predmet zmluvy ako celok: do
07/2015 od podpisu tejto zmluvy a jej účinnosti, za predpokladu neuplatnenia
revíznych postupov vo verejnom obstarávaní.
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3.

4.
5.
6.

Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy ako celku alebo jednotlivých častí prebehne
na základe úspešného odovzdávacieho a preberacieho konania s vypracovaním
protokolu.
Predmet zmluvy dodá predávajúci vo vlastnom mene a v prípade subdodávok je
plne zaň zodpovedný.
Na predmet zmluvy - všetky jeho časti, poskytuje predávajúci zákonnú záruku 24
mesiacov odo dňa úspešného odovzdávacieho a preberacieho konania.
V prípade zásahu vyššej moci v priebehu plnenia zmluvy sa zmluvné strany dohodli na
riešení ďalšieho postupu pri plnení zmluvy vzájomnou dohodou.

ČI. IV.
Cena predmetu zmluvy
1.

Cena za predmet zmluvy uvedený v ČI. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných
strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a
vychádza z ponuky do prieskumu trhu.
Cena predmetu zmluvy:
Veľkoplošná informačná tabuľa 1 ks ............................................ 500,00 Eur
Trvalá informačná tabuľa 1 ks ...................................................... 520,00 Eur

Ceny sú vrátane dodania na miesto realizácie projektu a vrátane 20 % DPH.
ČI. V.
Platobné podmienky
2.

3.

4.

5.

Podkladom pre úhradu ceny za predmet tejto zmluvy budú faktúry vystavené
predávajúcim a doručené kupujúcemu po dodaní tovarov a poskytnutí sluţieb uvedených
v ČI. II. tejto zmluvy, ako celku alebo jeho ucelenej časti. Podkladom pre vystavenie
týchto faktúr bude kupujúcim potvrdený protokol o úspešnom odovzdaní a prevzatí dodaní tovarov a poskytnutí predmetných sluţieb.
Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa ich vystavenia faktúry obsahujúcej všetky náleţitosti
daňového dokladu. Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru najskôr v deň dodania
predmetu zmluvy alebo jeho časti - po podpise protokolu o úspešnom odovzdaní a
prevzatí.
V prípade, ţe niektorá faktúra nebude obsahovať predpísané náleţitosti, kupujúci je
oprávnený vrátiť ju predávajúcemu na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie
lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej
faktúry kupujúcemu.
Predmet zákazky bude financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ, Operačný program Ţivotné prostredie, Opatrenie 2.1 – Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami.

EIP Services, s.r.o.
Na Šefranici 1280/8
010 01 Žilina

IČO: 36718114
DIČ: 2022291029
IČ DPH: SK2022291029

Slovenská sporiteľňa, a.s. Žilina
č.ú. 0424421503/0900
OS Žilina, odd. Sro, vložka 18439/L

tel.: +421 41 5665 268

ČI. VI.
Zmluvné pokuty a náhrada škody
V prípade, ţe predávajúci nedodá z jeho viny niektorú z častí predmetu zmluvy v termíne
dohodnutom v tejto zmluve, kupujúci má právo na zmluvnú pokutu v plnej výške
nedodanej časti predmetu zmluvy.
2. V prípade dôvodov pre odstúpenie od zmluvy uvedených v ČI. VII. bod 1. má právo si
kupujúci uplatniť ešte jednorázovú zmluvnú pokutu vo výške celkovej ceny predmetu
zmluvy s DPH.
3. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry, má právo predávajúci na úrok z
omeškania vo výške 0,05 % z dlţnej sumy za kaţdý, aj začatý deň omeškania.
1.

ČI. VII.
Odstúpenie od zmluvy
1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy
zo strany predávajúceho. Zmluvné strany povaţujú za podstatné porušenie tejto zmluvy
najmä, ak:
a) predávajúci bude meškať s termínom plnenia podľa tejto zmluvy o viac ako 30 dní,
b) ak predávajúci bude preukázateľne vykonávať predmet zmluvy vadne, t.j. v rozpore
s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Musí ísť o vady, na ktoré bol predávajúci
kupujúcim v priebehu vykonávania predmetu zmluvy písomne upozornený a ktoré
napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto
účelu,
v rozpore s ustanovením tejto zmluvy zastavil vykonávanie predmetu zmluvy, alebo inak
prejavuje svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto zmluvy.
2. V prípade, ak je kupujúci v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 60 dní po uplynutí
lehoty jej splatnosti,
je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy na základe písomného oznámenia
doručeného kupujúcemu.
3. Odstúpenie od tejto zmluvy musí byť písomné a doručené druhej zmluvnej strane. Účinky
odstúpenia od zmluvy nastávajú okamihom doručenia odstúpenia druhej zmluvnej
strane.
ČI. VIII.
Záverečné ustanovenia
1.
2.

3.

Predávajúci sa zaväzuje konzultovať a vopred odsúhlasiť kupujúcim predkladané
návrhy z hľadiska obsahového a grafického.
Kupujúci sa zaväzuje k predkladaným návrhom vyjadriť v lehote najneskôr do 5
pracovných dní od ich predloţenia. Pokiaľ tak neučiní povaţuje sa predloţený návrh
za prijatý.
Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade nesúladu návrhu tejto zmluvy s podmienkami
danými riadiacim orgánom - poskytovateľa finančných prostriedkov na dodanie
predmetu tejto zmluvy, ktorým je Ministerstvo ţivotného prostredia SR, zosúladiť
podmienky tejto zmluvy s podmienkami danými týmto riadiacim orgánom.
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4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s
dodávaným tovarom, poskytovanými sluţbami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti
zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Tieţ je
povinný vytvoriť oprávneným kontrolným zamestnancom primerané podmienky na
riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu, riadne predkladať všetky vyţiadané
informácie a listiny týkajúce sa realizácie predmetu zmluvy, je povinný zabezpečiť
prítomnosť osôb zodpovedných za dodanie tovarov a poskytnutých sluţieb.
Predávajúci sa zaväzuje, ţe udeľuje kupujúcemu bezodplatný súhlas na právo
pouţívania diel (poskytnutých tovarov a sluţieb) v zmysle § 18 ods.2 zákona č.
618/2003 Z.z. (Autorský zákon) v znení neskorších predpisov, najmä na: vyhotovovanie
rozmnoţenín diel; na verejné rozširovanie originálov diel alebo ich rozmnoţenín;
spracovanie, preklad a adaptáciu diel; zaradenie diel do súborného diela; pouţitie
diel alebo ich častí za účelom vytvorenia nových diel; verejné vystavenie diel; verejné
vykonanie diel; verejný prenos diel a pod. a to v neobmedzenom rozsahu čo do počtu
kusov, miesto územia v SR a zahraničí a v neobmedzenej lehote.
Zmluvné strany sa zaväzujú si poskytnúť úplnú súčinnosť a zároveň sa dohodli, ţe
všetky spory sú povinné vzájomne riešiť jednaniami pred uplatnením si nárokov v
súdnom konaní.
Zánikom zmluvy nie sú zmluvné strany zbavené povinnosti vyrovnať všetky záväzky
vzniknuté v dobe platnosti tejto zmluvy a sú povinné bezodkladne splniť všetky
povinnosti, ktoré im vznikli počas platnosti tejto zmluvy a bezodkladne uskutočniť všetky
úkony nevyhnutné k zabráneniu vzniku škody druhej zmluvnej strane.
Právne vzťahy, ktoré vznikli touto zmluvou a ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa
riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Zmluvné strany sa dohodli, ţe všetky spory vzniknuté z tejto zmluvy, sa budú riešiť
predovšetkým vzájomnou dohodou. Ak sa zmluvné strany nedohodnú, bude sa
postupovať v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Všetky dodatočné zmeny v znení tejto zmluvy môţu byť vykonané iba písomným
dodatkom k zmluve, podpísaným oboma zmluvnými stranami.
Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých po 2x originál obdrţí
predávajúci a kupujúci.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej
stránke kupujúceho.
Obe zmluvné strany vyhlasujú, ţe zmluvu uzatvárajú dobrovoľne, ţe sa dôkladne
oboznámili s jej obsahom a ţe plne porozumeli zmluvným podmienkam, ktoré prijímajú
a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť na znak čoho zmluvu podpisujú.

Balog nad Ipľom, dňa 24.5.2013
Kupujúci:

Predávajúci:

Ľudovít Cseri, starosta obce
EIP Services, s.r.o.
Na Šefranici 1280/8
010 01 Žilina
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