
KÚPNA ZMLUVA zo dňa 03.02.2014

uzavretá podl'a § 269 a následne zákona NR SR Č. 513/1991 Zb. (obchodného zákonníka) v znení
neskorších predpisov.

l. ZMLUVNÉ STRANY

1. Kupujúci: Obec Brestov
Sídlo: Obecný úrad Brestov 99. 082 05 Šarišské Bohdanovce
Zastúpený: Jozef Šoltés - starosta
IČO: 00326844
DIČ: 2021225393
Bankové spojenie: VÚB a.s. Prešov
Číslo účtu: 16521572/0200
Telefón: 051 /7781118
Fax: 051 /77811 18

a

2. Predávajúci: Energia plus s.r.o.
Sídlo: Kamencová 8157/32.08005 Prešov
Zastúpený: Ing. Vladimír Uram - konateľ
IČO: 46 762 990
DIČ: 2023567942
Bankové spojenie: Slovenská sporitel'ňa a.s .. pobočka Prešov
Číslo účtu: 5052542285/0900
Telefón: 0918694105

II. PREDMET ZMLUVY
1. Predmetom zmluvy je dodávka tovarov podl'a špecifikácie (príloha Č. 1). tejto zmluvy na základe

verejného obstarávania na predmet zákazky "Zlepšenie materiálno-technického zabezpečenia
dobrovol'ného hasičského zboru obce Brestov, okres Prešov"

2. Predávajúci dodá predmet plnenia kupujúcemu vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

III. ČAS PLNENIA

1. Predávajúci dodá predmet zmluvy podl'a čl. II. do 31.03.2014.

2. Za splnenie dodávky sa bude považovať termín podpísania protokolu o odovzdaní predmetu
zmluvy objednávatel'ovi.
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IV. CENA

1. Cena za dodanie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. zmluvy je stanovená dohodou zmluvných
strán v zmysle § 2 zákona NR SR Č. 18/1996 Z. z. o cenách podl'a cenovej špecifikácie
uvedenej v prílohe Č. 2 zmluvy.

2. Dohodnutá cena je nasledovná:

Cena za dodávku predmetu zmluvy
Cena celkom
Predávajúci nie je platcom DPH

9 543,93,- EUR

3. Do ceny je započítaná cena tovarov podl'a špecifikácie (príloha Č. 1), doprava na miesto
určenia, inštalácia a uvedenie do prevádzky, návod na obsluhu a údržbu v Slovenskom jazyku,
zaškolenie poverených pracovníkov kupujúcim a ostatné náklady za služby s tým spojené.

V. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za predmet dodávky podl'a čl. II.
dohodnutú cenu na základe daňového dokladu (faktúry), ktorú vystaví predávajúci

2. Splatnosť faktúr je do 30 dní od obdŕžania faktúry kupujúcim. V prípade, že splatnosť faktúry
pripadne na deň pracovného vol'na alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti
považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.

3. Faktúra musí byť objednávatel'ovi vrátane všetkých príloh doručená v 2 originálnych
vyhotoveniach.

4. Predávajúci zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti daňového
dokladu v zmysle § 15 ods. 2 zák. Č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisova v znení § 3a ods. 1 zák. Č. 500/2001 Z. z.

5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, kupujúci je
oprávnený vrátiť ju predávajúcemu na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty
splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením oprávnenej faktúry kupujúcemu.

6. Platby budú vykonávané bezhotovostným platobným stykom na účet zhotovitel'a. Za zaplatenie
faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávatel'a v prospech účtu
zhotovitel'a.

7. Ak je objednávatel' v omeškaní z úhradou faktúry, môže zhotovitel' účtovať objednávatel'ovi úrok
z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.
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VI. DODACIE PODMIENKY

1. Predávajúci dodá predmet zmluvy v súlade so všeobecne záväznými predpismi, technickými
normami a podmienkami tejto zmluvy.

2. Pri prebratí tovaru sa spíše odovzdávací a preberací protokol.

3. Ak sa pri realizácií dodávky zistí poškodenie obalu, je kupujúci povinný toto označiť v dodacom
- prepravnom liste dopravnej firmy a uvedený tovar kupujúci nepreberie.

4. Predávajúci nezodpovedá za viditel'né poškodenie, odcudzenie alebo zrucerue predmetu
zmluvy alebo jeho dielov v čase uskladnenia v sklade poskytnutom kupujúcim.

5. Kupujúci sa zaväzuje, že dodaný predmet zmluvy protokolárne prevezme.

6. Kupujúci sa stáva vlastníkom predmetu zmluvy dňom zaplatenia celej kúpnej ceny.

VII. BALENIE, EXPEDíCIA, AvíZOVANIE

1. Predávajúci je povinný avizovať dodávku kupujúcemu 2 dni pred expedíciou z dôvodu
zabezpečenia uskladnenia tovarov.

2. Avízo musí obsahovať:
dátum odoslania,
číslo zmluvy,
popis tovaru,
množstvo a brutto váhu,
údaje o každom kuse, váha ktorého presahuje 500 kg s uvedením rozmerov obalu.

VIII. ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak predávajúci dodá predmet plnenia uvedený v článku II. zmluvy po termíne uvedenom
v článku 111., zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny predmetu zmluvy bez DPH za
každý deň omeškania.

2. Nárok na pokutu podl'a predchádzajúcich bodov nevzniká vtedy, ak povinná strana preukáže,
že oneskorenie je spôsobené výlučne účinkom vyššej moci, alebo zavinením druhej zmluvnej
strany.

IX. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, SERVIS

1. Predávajúci ručí za vlastnosti predmetu plnenia podl'a čl. II. Zmluvy po dobu 24 mesiacov od
dátumu podpísania protokolu prevzatí tovarov. Predávajúci preberá záruku za kvalitu predmetu
zmluvy s tým, že predmet zmluvy bude spôsobilý na dohodnutý účel.

2. Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú predmet plnenia nemohol byť v záručnej dobe plnenia
využívaný z dôvodu vady týkajúcej sa záruky.
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3. Záruka platí za predpokladu, že kupujúci zariadenia používa a obsluhuje s príslušnou
starostlivosťou podl'a inštrukcií predávajúceho, obsiahnutých v priloženej dokumentácii.
Predávajúci neručí za vady spôsobené nesprávnou manipuláciou a obsluhou pracovníkmi
kupujúceho. Posúdenie, či zmluvné zariadenie bolo alebo nebolo v okamihu poruchy správne
používané náleží autorizovanému záručnérnu servisu.

4. V záručnej dobe je predávajúci povinný zabezpečiť bezplatne pre kupujúceho odstránenie
prípadných vád predmetu zmluvy, ktoré nie sú zapríčinené kupujúcim.

5. Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť začatie odstraňovania vád súvisiacich so zárukou do 3 dní
od obdŕžania oprávnenej reklamácie kupujúceho a vady odstrániť v čo najkratšom technicky
možnom čase.

6. Kupujúci sa zaväzuje, že reklamáciu a vady predmetu plnenia uplatní bezodkladne po jej zistení
písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu predávajúceho podl'a čl. l. tejto zmluvy.

7. V čase záručného servisu v prípade vady súvisiacej so zárukou, všetky náklady súvisiace
s odstránením vady na predmete zmluvy vrátane náhradných dielov a tiež nutných kontrol
kvality, preventívnych prehliadok, údržby a zákonom predpísaných revízii, hradí predávajúci.

X. ZÁRUKA ZA PRÁVNU BEZCHYBNOSŤ DODÁVKY

1. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet plnenia je zbavené nárokov tretej osoby.

2. Predávajúci týmto prehlasuje, že predmet tejto zmluvy je zbavený všetkých patentových
nárokov a právnych nedostatkov.

XIII. VYŠŠiA MOC

1. Zmluvní partneri budú od svojej zodpovednosti za oneskorené splnenie záväzkov, vyplývajúcich
z tejto zmluvy oslobodení, pokial' pri ich plnení vznikla prekážka účinkom vyššej moci.

IX. ROZHODCOVSKÉ KONANIE

1. Pokial' z tejto zmluvy alebo z dohôd o jej vykonaní vzniknú spory alebo názorové rozdiely, budú
sa zmluvní partneri snažiť vyriešiť ich cestou zmieru. pokus o zmier je považovaný za
neúspešný, ak jeden zo zmluvných partnerov to oznámi druhému zmluvnému partnerovi.

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. Účinnosť tejto zmluvy
nastane po pridelení finančného príspevku kupujúcemu a po overení procesu verejného
obstarávania poskytovatel'om finančného príspevku a jeho výzvou kupujúcemu v ktorom mu
oznámi, že proces verejného obstarávania akceptuje. V prípade, že poskytovatel' finančného
príspevku neakceptuje proces verejného obstarávania, alebo o jeho zrušení rozhodne Úrad pre
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verejné obstarávanie, zmluva nenadobudne účinnosť a bude zrušená bez akéhokol'vek nároku
predávajúceho.

2. Meniť a doplňat text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné,
ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

3. Neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy je príloha Č. 1 - technická špecifikácia.
4. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, ktoré majú charakter originálu, z ktorých

kupujúci obdrží po jej podpise dve a predávajúci dve vyhotovenia.

5. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola uzatvorená na
základe ich slobodnej vôle. Právoplatnosť zmluvy potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove, dňa 03.02.2014 V Brestove, dňa 03.02. 2014

Predávajúci:
Energia plus s.r.o.
Ing. Vladimír Uram

konateľ

Energia plus s.r.o.
Kamencová 8157/32

080 05 Pre š o v
IČO: 46 762 990 O ': 202 679-42

r
podpis, pečiatka
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