KÚPNA ZMLUVA
1.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1.

Predávajúci
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zápis:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zastúpený:

IP HOME Slovakia s.r.o.
Hlavná 46/20, 92901 Dunajská Streda
50050648
2120165333
SK2120165333
Okr. súd Trnava, odd. Sro, vl. č. 36673/T
Tatra banka, a. s.
SK2411000000002940014006
Anita Nagyová, Mikuláš Kósa

(ďalej iba ako „Predávajúci“)
1.2.

Kupujúci
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zastúpený:

Obec Moča
Moča 168, 946 37 Moča
00306576

20 21 04 66 98
Prima banka Slovensko, a.s.

SK25 5600 0000 0009 0340 7004
Ing. Eszter Tóth – starostka obce

(ďalej len ako „Kupujúci“)

1.3.

Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka túto kúpnu zmluvu (ďalej
len "Zmluva"):

2.

PREDMET ZMLUVY

2.1.

Pod pojmom „Predmet kúpy“ sa pre účely tejto Zmluvy rozumie dodávka, montáž,
sprevádzkovanie zariadení podľa prílohy č.1 a vypracovanie projektov dokumentácie, ktorá bude
obsahovať sieťové zapojenie aktívnych prvkov siete s IP adresným plánom, simuláciu pokrytia
priestoru, meranie skutočného pokrytia, technické listy aktívnych prvkov, funkčný popis
a vyobrazenie obsahu hotspot portálu s umiestneným logom (logo je súčasťou výzvy č. OPII2018/7/1-DOP, časť „Iné dokumenty výzvy“ č. 7).

2.2.

Predmetom tejto Zmluvy je

2.3.

2.2.1.

záväzok Predávajúceho odplatne previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k Predmetu
kúpy definovanom v bode 2.1. Zmluvy, a

2.2.2.

záväzok Kupujúceho prevádzaný Predmet kúpy prevziať a zaplatiť kúpnu cenu.

Predávajúci prevádza Predmet kúpy do výlučného vlastníctva Kupujúceho vcelku pri odovzdaní
Predmetu kúpy kupujúcemu v mieste dodania.
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3.

DODANIE PREDMETU KÚPY

3.1.

Zmluva sa uzatvára na 12 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy.

3.2.

Predávajúci dodá Predmet kúpy Kupujúcemu v lehote do 12 mesiacov od doručenia jednostrannej
písomnej objednávky Kupujúceho Predávajúcemu. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci má
právo objednať dodávku predmetu kúpy aj jednotlivo po častiach podľa položiek uvedených prílohe
Zmluvy.

3.3.

Tovar je dodaný riadne, ak je dodaný a inštalovaný v množstve, akosti a vyhotovení spolu s
dokladmi, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie tovaru, najmä spolu s dodacím listom /resp.
preberacím protokolom/ a faktúrou.

4.

CENA

4.1.

Kúpna cena za Predmet kúpy bola Zmluvnými stranami dohodnutá spolu vo výške
Cena bez DPH

10 414,50

DPH

2 082,90

Cena s DPH

12 497,40

Ceny jednotlivých položiek Predmetu zmluvy sú určené v prílohe. Príloha č.1 –technická
špecifikácia a jednotkové ceny.
4.2.

Predávajúci vyúčtuje daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov.

4.3.

Každá časť kúpnej ceny je splatná 30 dní od dátumu faktúry vystavenej pre dielčie alebo celkovú
dodávku

4.4.

Cena za predmet kúpy uvedená v bode 4.1. tejto zmluvy obsahuje aj cenu za dopravu predmetu
kúpy na miesto dodania, ktorým je Obec Moča, poistenie po odovzdanie sprevádzkovaného
zariadenia, cenu za inštaláciu uvedených zariadení, ako aj zaškolenie obsluhy a projektovú
dokumentáciu.

5.

ZÁRUKA A ZMLUVNÉ POKUTY

5.1.

Predávajúci poskytuje na Predmet kúpy, montáž a sprevádzkovanie záruku. Predávajúci
zodpovedá za to, že Predmet kúpy bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto
Zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych
predpisov. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má Predmet kúpy v čase jeho odovzdania
Kupujúcemu, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.

5.2.

Záručná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po odovzdaní a prevzatí Predmetu kúpy.
Záručná doba sa končí uplynutím 24 mesiacov plynúcich od odovzdania Predmetu kúpy.

5.3.

Ak Predávajúci neodovzdá Predmet kúpy riadne (bez vád) a včas, je Predávajúci povinný zaplatiť
Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej kúpnej ceny vrátane DPH, a tiež zmluvnú
pokutu vo výške 0,5% z celkovej kúpnej ceny vrátane DPH za každý začatý deň omeškania
s odovzdaním Predmetu kúpy riadne (bez vád) a včas.

5.4.

Predávajúci je povinný zmluvné pokuty zaplatiť v deň, kedy na ne vznikne nárok. Nárokom na
zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody spôsobenej
porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku
zmluvnej pokuty.
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6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
6.1.

Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa
vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.

6.2.

Kupujúci pripúšťa plnenie predmetu zmluvy subdodávkami. každý subdodávateľ spĺňa alebo
najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V
prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi verejným obstarávateľom a úspešným
uchádzačom je povinný úspešný uchádzač najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má
zmena subdodávateľa nastať oznámiť verejnému obstarávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto
oznámení uviesť min. nasledovné: podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám,
navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok a
čestné vyhlásenie, že každý
subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov a podmienku, že neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40
ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má
subdodávateľ plniť.

6.3.

Predávajúci v prílohe č. 2 k tejto zmluve uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje
o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum
narodenia.

6.4.

Predávajúci sa zaväzuje, že oprávnení kontrolní úradníci budú môcť voči nemu uplatňovať kontrolu
obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou Projektu Kupujúceho, a to v
rozsahu a za podmienok stanovených príslušnými predpismi Slovenskej republiky a Európskych
spoločenstiev.

6.5.

Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly / auditu súvisiaceho s dodaním predmetu Zmluvy
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP uzavretej medzi poskytovateľom
NFP( Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) a Kupujúcim
(prijímateľom), a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly /auditu a poskytnúť im všetku
potrebnú súčinnosť.
Oprávnené kontrolné orgány sú:
Zamestnanci
a)
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu,
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Ministerstva financií SR,
Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly,
b)
zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných
prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o
finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
c)
riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Audítorského dvora ES,
d)
osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) až c) v súlade s
príslušnými predpismi.

6.6.

Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy možno uskutočniť len písomne.

6.7.

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán
a účinnosť deň po zverejnení na internetovej stránke Objednávateľa obce Moča. Účinnosť zmluvy
je podmienená aj uzatvorením platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku pre obec na základe jej žiadosti o NFP predloženej v rámci OP Integrovaná
infraštruktúra a schválením zákazky v rámci kontroly verejného obstarávania, o čom bude
doručená správa z kontroly verejného obstarávania pre obec Moča, ako prijímateľa NFP. Zmluvné
strany vyhlasujú, že Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
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6.8.

Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dve pre každú Zmluvnú stranu.

6.9.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o dielo sú:
-

Príloha č.1 Technická špecifikácia a jednotkové ceny

-

Príloha č.2 Zoznam všetkých známych subdodávateľov

V Dunajskej Strede, dňa 28.03.2019

V Moči , dňa 28.03.2019

Za Predávajúceho:

Za Kupujúceho:

Anita Nagyová, konateľ

Ing. Eszter Tóth – starostka obce

Mikuláš Kósa, konateľ

Kúpna zmluva

Strana 4

