
obcc Benkovce
lnteriérové vybavenie - elektrický panrý konvektomat

'Zákaz.ka zadávaná podl'a § l l 7 - tovary

KÚPNA ZMLUVA č. 2l9 12018

uzavretá v zmysle § 409 a nasl. Obchodnélro zákorrrríka č. 5 l3ll 991 Zb. V Znení neskorších
preclpiSoV

uzatvorená medzi:

Kupujúci: Obec Benkovce

Sídlo: Obecný úrad, Benkovce 22,09102 Slovenská Kajňa
Zastúpený: Ing. Viera Pavliškovri, starostka obce
Osoby oprávrtené rokovat'
vo veciach technických: Milarr Baník
lčo: oosszzel
DIČ: 2020640875
tČ OPH: Nie sme plátc:rmi DPH
Bankové spojenie: Prina barrka Slovensko. a. s.

IBAN: SK94 5600 0000 0042 3519 2012
Teleíórr: +42l 57 4494I5l
Mobil: +421 908875759
E - nrail: ocubenkovce@watel.sk
h ttrr : //www. obec ben kovce.s k

a

predávaiúci:

Obchodné llello: Elektroservis VV, s.r,o

Adresa: Čenrernianska 50, 093 03 Vratlol trad Topl'oLr

Zastúperrj,: Pavol ll'ko, kottatel'. Stanislav Brrblavý, konatel'

Právna fornra: s. r. o.

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného sťrdtr

Bankové spojenie: Sloverrská sporitel'ňa a,s.

lBAN: SK 7 ] 09000000000562638786
lČo:44602,731
DtČ:2022'/53001
tČ opH: SK2022753007
'Iel. : 0905 2407 1 5

e-tnai l : eserv is@s lor,,attet.sk

Prešov. oddiel Sro. vložka č.21 l88/P oddiel Sro

preanlbula

Táto zmlrrva sa uzatvára ako výsleclok verejného obstarávania r,, zrnysle § 3 zákona č.343,120l5 Z. z. o

verejnom obstarávaní a o zlllel]e a cloplrrení niektorých zál<onov (d'alej len ,,zákon o verejnom

obstarávaní"). Objednávatel' na obstaranie prednretu tejto zmluvy poLrŽil postllp verejného

obstarávania - zadár,allie ,tÁl<ttzl<y pocll'a §1 l7 zákona č. 34312015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o

zlTelle a doplncrlí niektorých ziilionol,.

čt. l
Prednret zmluvy
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obec Benkovce
I n t e r i e ro v c v y b a v c n i e 

r,:i,#J.""ilx ll^";:!1Tůi i Ť:§
1.1 Predrnetom zITluvy je dodanie l ks elektrického parného konvektomatu vrátane príslrršenstva

pre projekt Zvýšenie energetickej hospodárnosti rr moclernizácia materskej Školy v obci
Benkovce vrátane dopravy. zaškolerria a nrontáže. Prednlet ztlluvy.je podrobrre špecifikovaný
v Prílohe č. l. ktorá.ie neoddelitelilou súčast'otr tejto zrnluvy.
Predrnet zmluvy bude financované z projektu Zvýšenie energetickej hospodárnosti
a modernizácia materskej školy v obci Benkovce.

Kód výzvy rra predklaclanie žiadostí o NFP: OPLZ-PO6-SC612-2016-1b
Operačný program: operačného progralnll Lrrdské zdro.ie, prioritná os 6 Techrrická vybavenosť v
obciach s prítomnost'ot_t t"tlargitralizovanýclr rónrskych konlunít. investične"j priority 6.1 Poskytovarrie
podpory fyzickej, e|iorromicke,i a sociálrre.i regelterácie zalledbaných kotnunít v rnestských

a vidieckych oblastiach, špecificliého ciel'a 6.1.2 Zlepšit' prístLrp ktr kvalitnénrtl vzdelávaniu vrátatte

vzdelávania a starostlivosti v ralrot,t,t detstve.
ITMS20l4+: 112961910'

1.2, Predávajúci sa zavázuje cloclat'kLrpuiťrceniLt prednret kúpy v rozsalru uvedenom v Čt. t. bod 1.1

zrnlrrvy a kLrpLrjúci sa zavázuje predrnet kťrpy prevziat'a zaplatiť kťrpnrr cenu podl'a Čl. tt. telto
zmluvy.

čt tt
Kúpna cena

2,1. Kúpna cenazapreclmetkťrpypodl'aČt. t.lestatloverrápodl'azákonač. l8/l9967,, z.ocettách
v znení neskoršíclr predpisov ako cena maxinlálna,

2.2. Cena je vrátane DPH, cla. správnych a iných poplatkov.
2,3. Kúpna cel]a za dcldanie predtnetLr kúpy podl'a Cl, l. bod 1,1 z,rnluvy:

Slovom: štyritisícosemstopát'desiat eur

čt. IIl
Čas plnenia a miesto tlodania

3.1. Časplneniate.jtoznIuvyjestanovenýnadobu do90dníododňaúčinnostitejtozrnluvy:

3.2.Zmluvrrý ternrín uveclený v Čt. IIl, bod 3,1 zmluvy .ie tennín najneskoršie prípustný

a rreprekročitelhý s výnimkou zásaltov spósobenýclt vis maior.

3. 3 Predávajúci dodá predmet kúpy do Prešovský samosprávny kraj, Okres Vranov nad Toploouo

Benkovce č. l40, parc. č. l2712.

čt. tv
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P.Č. OZNAčENtB M.i
PoCBT

m. i.

JBDNOTKOVÁ
CENA l€l bez

DPH

CBLKoVÁ
CBNA l€lbez

DPH

l
elektrický parrrý konvektomat
s príslušenstvom, vrátane dopravy,
zaškolenia a montáže

kus 1,00 4041,67 4041,67

SPOLU bez DPH: xxXx 4041,67

DPH 20"/o: 808,33

Spolu s DPH 4850,00



4.1

4.2.

4.3.

Interiértlvé vybavenie - cletské postiel'ky rrr,.:.Tffl5"ff;
Zákazka zadávaná podl'a § l l 7 * tovary

Platobné a fakturačné podmienky

Predáva.iťrcenru vzniká nárok na zaplatenie kúpnei ceny podl'a Čl. II zrnlLrvy na základe riadneho
plrrenia predrnetu zmluvy podl'a Čt. l te;to znrluvy,

Predávajúci nenlá nárok na ulrradenie preddavkrr.

Krrprrjúci uhradí dojedrranťr kťrpnu certu predávajťrcenlu po prevzatí predmetu kúpy na základe
faktúry vystavenej predávajúcirl. Prílohotr í'aktúry bLrde dodací list.

Fakturácia bude vykonaná po dodaní aprevzatí predmetu zmluvy podl'a čl. VlI.

Faktúra je splatná do 60 dní odo dňa jej doručerria kupujťrcemrr.

KrrpLrjúci si vyhradztrje právo vrátiť faktťtru v leltote splatrrosti, ak táto nemá náležitosti
daňového dokladLr. Dóvod vráteltia .je kLrprrjúci povinný vyznačit' na faktúre. Od okamihu
doručenia faktťrry, ktorá splňa náležitosti daňového dokladu, začína plynťrt' nová 60 dňová
lehota splatnosti.

čt. v
Zabezpečenie závázkov

Neuhradením í-aktúry v stanovenej lehote podl'a Čt. lV vzniká kLrptrjťrcemu povinnost'zaplatit'
úrok z omeškania vo výške 0,05% z Ileuhradetrej sunry, ztlkaždý deň omeškania.

V prípade nesplnenia znrltlvtre dohodnrrtého ternlítltt dodania predmetu kúpy podl'a bodtr 3,1 čl.
III. je predávajúci povinný zaplatit' kupujťrceInu zmluvttťt pokutu vo výške l0 % l<úpnej celry
Prednretu kúpy určenej v článkrr lI. ato v lehote 60 dní odo dňa uplyntrtia lehoty na dodanie
predmetu kúpy podl'a bodLr 3.1 čl. IIL Následne má Krrpujťrci právo odstúpit'od tejto Zmlvvy

čl. vt
Práva a prrvinnosti zmluvných strán

Predávajúci je povinný odovzdat'predrnet kúpy v plnonl rozsalru v dolrodnutom ternríne
v bezchybnotn stave.

Kupujúci je poviriný na výzvu predávajúrceho prevziat'predmet kúpy v dohodnrrtom termíne
v nlieste dodania podl'a Čl. IlI bodu 3 tejto zmluvy.

..§luu],'.u"

Okanrilronr dodania preclnretu kťrpy podl'a Čl, Ite.lto ztnluvy je podpísanie a prevzatie predmetu
kúpy kuprrjúcirn.

7.2. Okanrihonl dodania prechádza z predávajúceho na kLrprrjúceho vlastnícke právo k predmetu
kúpy a nebezpečenstvo škod1, na prednlete kťrpy.

čt. vtlI
Zodpovednost'za vady

4.5.

4.6.

6,1 .
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obec Benkovce
Intcriértlvévy,baverric;Xi'#J,:.x,r1,},lr;:!1;,ůi:iff 

:§

8.1. Predávajúci zodpovedá za to, že prednret kúpy podl'a Čt. l telto znrluvy má v čase prevzatia
zmluvIre dohodnuté vlastttosti, a že nenrá vady, l<toré by znižovalijeho hodnotu alebo schopnost'
jeho využitia.

8.2. Za vady, ktoré vznikli, resp, vyšli najavo v zárrrčnej dobe, nezodpovedá predávajúci iba vtedy,
ak boli spósobené používanínl predmetu kúpy v rozpore s návodom na obsluhu dodaným
výrobcoIll, resp. nevhcldrrýrni prevádzkovýnli podnlienkanli. ktoré nezapríčinil predávajúci.

8.3, Ak predávajúci poruší ttstallovetria tejto znrlLrvy,. kupr|ťrcerrrr"r vzniká nárok na náhraclrr škody,
ktorá rnu v dósleclkLr takéhoto konania vznikla v znrysle § 373 a rrasl. Obchodrrého zákonníka.

8.4. Predáva_júci na vlasttté náklady odstráni vady zistené v záručnej dobe.

8.5.Ak sa Lrkáže, že vada preclmetu p|nenia je neodstránitel'ná, zavázuje sa predávajúci dodať

nálrradný predtnet plnenia zodpovedajúcej kvality, na základe zápisu vyhotoveného
a podpísaného zrnluvrtýlni stranami.

8.6.Záručná doba .ie 2 rclky,

čt. tx
Zánik zmluvy

9.1. Ak zrrrlr,rvná stralla poruší pclvitrtrclst'vyplýva.iúcrr z te.jto zmluvy. druhá zrnluvná strana móže
od zm lr.rvy oclstúpit'.

9.2. Znrluvtlé strally sa c]ohodli, že zásahy úrraclných tniest a zásalry vis tttaior, ktorých dósledko,,t
je nemožnost'plnenia ttiektorou zo znrluvných strán, sú dóvodorn pre okamžité odstirpenie od

zmluvY' 
čt. x

záverečné ustanovenia

l0.1 . Vzt'ahy neupravetté totlto z_tltlrtvot-t sa spravrrjú ustanoveniami Obclrodného zákonrríka

a občianskelro zákonn íka,
l0.2. Predávajúci je povinný strpiet' výl<on kontroly/aLrditu/overovania súrvisiacelro s dodávanými
prácami kedykol'vek počas platnosti a ťrěinrrosti zmluvy o poskytrrutí NFP, a to oprávnerrýrni osobarni

v zmys|e všeobecrrých zrnluvných podrnienok zrnluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku

potrebnú súčinnost'.
l0.2.1 Oprávnené osob5, na výkon kontroly. auclitu a overovania sú:

l0.2.1,l Ministerstvo vnúttra SR a nírn poveretté osob1,,

l0.2.1,2 Útvar následne.i íirrančnej kontrol;- a nimi poverelté osoby.
l0.2.1.3 Na.ivyšší kontrolrrý ťrrad SR, príslušrlá správa íinančnej korrtroly. Cerrifikačný orgán a nimi

poverené osoby.
10.2.1.4 Orgán auditu, jeho spolLrpracujťrce orgány a niIni poverené osoby,
10.2.1.5 Splnomocnení zástupcovia ELrrópskej kornisie a Európskeho dvora audítorov,
l0.2.1.6 Osoby prizvané orgánmi .rrvederrýrni v bode l0.2,1.1 až l0.2.1.4 v súlade spríslušnými

právnymi predpisnri SR a t]U.

l0.3 Akékol'vek ztneny tejto zmluvy alebo .iej dodatky nlltsia mat' písomnú formu a musia byť

podpísané znl luvtlýnli strattatni.
10.4. Zásíupcovia znrluvnýclr strárr prehlasLrjťr, že sa obozttámili s obsahonl te.ito zrnluvy, v plnom

rozsahu s nínr súlrlasia a prehlastrjťr, že pri podpise tejto zmluvy konali slobodrre aže nebola
podpísaná v tiestri aaniza nápadne rrevýhodrrých podrnienok,

l0.5. Zmluva je vyhotovená v 4 prevedeniach, pričonr každá zo znrluvrrýclr strán dostane po 2

rovnopisy,
l0.6 Táto ztrllttva nadobťrda platrlost' dňorn podpísania obotna zmluvnýrni stranami,
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Interiérové vybavenie - detské postiel,ky 
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l0,7 Táto zmluva nadobúda účinnosť zverejnením na webovom sídle objednávatel'a, podl'a
platných právnych predpisov. Zmluva nadobúda účinnost'po splnení odkladacej podmienky,
ktorá spočíva v tom, že dójde k schváleniu procesu verejného obstarávania poskytovatel'om
nenávratného finančného príspevku, V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania
poskytovatel'om nenávratného finarrěnélro príspevku, kupujúci si vyhradzuje právo odstúpiť
od zmluvy bez udania iného dóvodu v rradváznosti na doručenie správy z kontroly verejného
obstarávania, ktorou poskytovatel' nenávratného finarrčného príspevku neschváli predmetné
verejné obstarávanie,

Predávaj úci

V o Vranove, dňa 03, l 0.20l 8

KLrpuj úci

V Berlkclvciach. clňa

Pavol Il'ko
konatel'

stanislav
konatel'

Prílohy: ě. l Špecifikácia predmetu zmluvy

lng. Viera Pavlišková
starostka obce

EI"EKŤR$rilEfi §Tli W,s.r.o.
Lenenanska 50

093 03 Wenov nad ToDlou
Tel.:05/ - 44 224 51 Mobit:Os;os 240 7 1 5,Ji::.i lJ-! 1."1 D:a 2c?275a,"7

Bublavý
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obec Benkovce
lntgriérové vybavcnic - detské postiel'ky vrátane prislušenstva

7,itkat.l<a zadávaná pod|'a § l l7 * tovary

č. 1 Špccifi kácia prednretu zmluvy

P.č. Niizov tovitru
obchoclné meno

Donúkaného tovaru

Typové označenie
ponúkaného

tovaru

1

e lektrický parný konvektomat
s príslušenstvom

Retigo
ORANGEVISlON

611 l

Predávaj úci

V o Vranove, dňa 03. l 0.20l 8

Pavo| Il'ko
konatel'

Kuprrjúci

V Benkovciach, dňa .,..........,.t..

lng. Viera Pavlišková
starostka obcea

-O:1_
Starl isIar, [lrrblar i
kottatt,l'
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