KÚPNA ZMLUVA
uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
(Obchodného zákonníka)
Čl. I
Zmluvné strany
1. Objednávateľ:
Sídlo:
V zastúpení:
Kontaktná osoba:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:

Tel :
Email :
(ďalej len : „Objednávateľ“ )
2. Dodávateľ :
Sídlo:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
IČ DPH :
Zapísaná:
Bankové spojenie:
IBAN:
Tel :
Email :
(ďalej len „Dodávateľ“ )

Obec Ladomirová
Ladomirová 33, 090 03
PhDr. Vladislav Cuper, starosta
PhDr. Vladislav Cuper
003 306 71
2020808757
Prima banka Slovensko, a.s.
SK79 5600 0000 0036 3611 0014
+421 902 585 065
sekretariat.ladomirova@gmail.com

Mgr. Peter Mihalík - PEMSport
Janka Kráľa 1004/4, 091 01 Stropkov
Mgr. Peter Mihalík
37 773 119
104 804 6571
Okresný úrad Stropkov, číslo ZR – 711-3949
Slovenská sporiteľňa a.s.
SK08 0900 0000 0006 2034 8227
0905 558 873
pemsport10@gmail.com

Východiskovým podkladom na uzavretie tejto zmluvy (ďalej len „zmluva“) je ponuka
dodávateľa zo dňa 07. 09. 2018, predložená v procese verejného obstarávania
s názvom: „Nákup športovej výbavy pre obec Ladomirová“.
Čl. II
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je športová výbava a športový tovar
2. Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v Prílohe č. 1. tejto zmluvy,
ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Čl. III
Termín a miesto dodania

1.

Dodávateľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy v rozsahu článku II. tejto zmluvy dodá max.
do 31. decembra 2018.

2.

Miestom umiestnenia predmetu zmluvy je sídlo verejného obstarávateľ. Obecný úrad
Ladomirová 33, 090 03 Ladomirová.

Čl. IV
Cena za predmet zmluvy
1.

Cena predmetu zmluvy špecifikovaného v čl. II tejto zmluvy je stanovená dohodou
zmluvných strán vo výške :
1 Cena bez DPH

4 484,97 €

2 20 % DPH

897,00 €

3 Celková cena s DPH

5 381,97 €

Uvedená cena je stanovená v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií
Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

2.

Cena zahŕňa všetky náklady dodávateľa potrebné k dodaniu predmetu zmluvy.

3.

Všetky ceny sú nemenné počas celej doby platnosti tejto zmluvy.

Čl. V
Platobné podmienky
1. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ uhradí Dodávateľovi cenu za predmet zmluvy
na základe faktúry vystavovanej dodávateľom.

2. Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru až po dodaní celého predmetu zmluvy a to až po
ukončení preberacieho konania.

3. Splatnosť vystavenej faktúry je 30 kalendárnych dní od jej preukázateľného doručenia
objednávateľovi.

4. DPH bude účtovaná podľa platných predpisov v čase fakturácie.
5. Dodávateľom predložená faktúra ako daňový doklad, musí byť vyhotovená v súlade
s ustanovením § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov. V opačnom prípade bude mať objednávateľ právo vrátiť ju
dodávateľovi na doplnenie s tým, že prestane plynúť lehota splatnosti faktúry a nová
lehota splatnosti začne plynúť doručením doplnenej a opravenej faktúry.

6. Objednávateľ neposkytne dodávateľovi preddavok na dodanie predmetu zmluvy.
Čl. VI
Záručná doba a zodpovednosť za vady predmetu zmluvy

1. Dodávateľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je v súlade s podmienkami tejto zmluvy
a že počas celej záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.
2. Záruka sa vzťahuje na predmet zmluvy za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby
predmetu zmluvy objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného
poškodenia predmetu zmluvy, resp. poškodenia živelnou pohromou.
3. Záručná dobu na predmet zmluvy je 24 mesiacov od dodania predmetu zmluvy.

Čl. VIII
Zmluvné pokuty a úroky z omeškania
1. V prípade omeškania dodávateľa s plnením predmetu zmluvy v dohodnutom termíne, si

môže objednávateľ uplatniť nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny predmetu
zmluvy za každý deň omeškania.

2. V prípade omeškania dodávateľa s odstránením prípadných vád a nedorobkov zistených

pri prevzatí predmetu zmluvy a vád zistených počas záručnej doby, objednávateľ si môže
uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny predmetu zmluvy za každý deň
omeškania.

3. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry v dohodnutej lehote, si dodávateľ
môže uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

4. Uhradením zmluvnej pokuty dodávateľom, nezanikne nárok objednávateľa na náhradu
škody, ktorá prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.

Čl. IX
Osobitné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa zaväzujú ihneď písomne oznámiť druhej strane závažné skutočnosti,
ktoré nastali po podpise zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, ak predmet zmluvy nebude spĺňať čo i len jeden z technických

parametrov, uvedených v tejto zmluve a Prílohe č. 1 tejto zmluvy objednávateľ nepreberie
predmet zmluvy ako celok a dodávateľ nemá právo vzniesť žiadne nároky voči
objednávateľovi.

3. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich zo zmluvy budú zmluvné
strany postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

4. Objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od tejto zmluvy, ak

ešte nedošlo k plneniu z tejto zmluvy a výsledky administratívnej finančnej kontroly
Poskytovateľa príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania
predmetu zmluvy alebo iných postupov.

Čl. X
Záverečné ustanovenia
1.

Pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi
platnými v Slovenskej republike.

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.
3.

Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba formou písomných dodatkov, ktoré budú
neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

4.

Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, dva pre objednávateľa a dva pre
dodávateľa.

5.

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah zmluvy je prejavom ich slobodnej vôle, zmluva nebola
uzavretá v tiesni a ani za zvlášť nevýhodných podmienok. Súčasne vyhlasujú, že si ju
riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu rozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne
podpísali.

6.

Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:
• Príloha č. 1 – Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy

v Ladomirovej, dňa 15. november 2018

v Stropkov, dňa 15. november 2018

…………………………………..………

………………………..…………………

za Objednávateľa

za Dodávateľa

Príloha č. 1 Kúpnej Zmluvy
Podrobná špecifikácia predmetu Zmluvy

Názov a popis položky
Dresy – futbal GIOVA Campo Fluo, alebo
ekvivalent.
Futbalový set pre dospelých, dres +
šortky. Rýchloschnúci funkčný materiál
dry fit.
Joma COMBI + trenky NOBEL
Lopty – futbal. Futbalová Nike STRK
Event Pack SC3496 100 alebo ekvivalent,
lopta vhodná na tréningové a rekreačné
účely.
ADIDAS Glider
Tréningové bránky EXIT Scala – futbal
alebo ekvivalent.
Pevná futbalová brána s odolnou
konštrukciou.
Rozmery: 153 x 27,5 x 17 cm
Futbalová – Hádzanárska bránka 3*2m
Sieť na futbalovú bránu – futbal.
Rozmery siete: 7,5x2,5x1,8x1,8 m
Veľkosť oka: 12 cm
Hrúbka siete: 4 mm
Farba: biela
Florbalové hokejky – florbal.
Hokejka Unihoc SNIPER 30 White-Blue
16/17 alebo ekvivalent. Florbalová hokeja
na rekreačné a tréningové športovanie.
MPS bumerang
Florbalové bránky Gravity – florbal alebo
ekvivalent. Skladacia florbalová bránka,
Bočné konštrukcie je možné jednoducho
zložiť, rozmery: 90x60x40cm.
MPS
Basketbalový kôš Basketbalový kôš
GARLANDO SanDiego– basketbal alebo
ekvivalent. Mobilný basketbalový kôš s

mj

Cena za mj

počet mj

Cena spolu za
mj bez DPH

Cena spolu za
mj s DPH

ks

17,708

30

531,25

637,50

ks

22

16

352,00

422,40

ks

349,166

2

698,33

838,00

ks

75

2

150,00

180,00

ks

24,916

20

498,33

598,00

ks

27,416

2

54,83

65,80

ks

283,25

2

566,50

679,80

Príloha č. 1 Kúpnej Zmluvy
Podrobná špecifikácia predmetu Zmluvy
nastaviteľnou výškou a oficiálnymi
turnajovými rozmermi s vybavením pre
hru na najvyššej úrovni. Je vhodný pre
mládež aj pre dospelých hráčov.
Rozmery: 225-305 cm.
Orlando - certifikovaný
Basketbalové lopty Basketbalová lopta
Spalding 7 Outdoor Force– basketbal
alebo ekvivalent. Basketbalová lopta z
odolnej gumy vhodná na outdoorové
aktivity.
SALTA S600
Pingpongový stôl Cornilleau Tecto
Outdoor - stolný tenis alebo ekvivalent.
Exteriérový skladací stôl s kolieskami,
rozmery: 274 x 152,5 x 76 cm.
DELIRO DELUXE
Stolnotenisové rakety Raketa Cornilleau
Sport 100 – stolný tenis, alebo ekvivalent.
SALTA School
Horský bicykel – Horský bicykel KROSS29" - Hexagon 7.0 - black graphite steel,
alebo ekvivalent. MTB bicykel, Shimano
pohon, veľkosť rámu 29.
DEMA PEGAS 3.0
Prilba na bicykel – KELLYS BLAZE black
2018 alebo
ekvivalent. Prilba pre dospelých.
Jednoduché a rýchle nastavenie veľkosti
prilby. Sieťka proti hmyzu.
Dresy – futbal. Futbalový set pre deti
dres + šortky Givova Kit Campo fluo alebo
ekvivalent.
Rýchloschnúci funkčný materiál dry fit.
Joma COMBI + trenky NOBEL
Dresy – futbal. Futbalový set pre mládež
dres + šortky Givova Kit Campo fluo alebo
ekvivalent.

ks

17,075

10

170,75

204,90

ks

295,666

2

591,33

709,60

ks

6,833

10

68,33

82,00

ks

332,50

1

332,50

399,00

ks

16,666

7

116,66

140,00

ks

17,708

10

177,08

212,50

ks

17,708

10

177,08

212,50

Príloha č. 1 Kúpnej Zmluvy
Podrobná špecifikácia predmetu Zmluvy
Rýchloschnúci funkčný materiál dry fit.
Joma COMBI + trenky NOBEL
Cena spolu bez DPH
DPH 20%
Cena spolu s DPH

4 484,97 €
897,00 €
5 381,97 €

v Ladomirovej, dňa 15. november 2018

v Stropkove, dňa 15. november 2018

…………………………………..………

………………………..…………………

za Objednávateľa

za Dodávateľa

