
Obcc Bcnkovoc
lnteriérovó vybavcnie - detské postiel'ky, vrátane príslušenstva

Kútpna znrluva č. 20l 8l0

KÚPNA ZIÁLIJYAč.20l8l0
uzavreíávzmysle§4O9arras0.Obclrodnéhozákorrníkač.5l3/l99l Zb.vzrtertíneskorších

predpiSov

uzatvorená medzi:

Kupujúci: Obec Benkovce

Sídlo: Obecný úrad, Benkovce 22,09402 Slovenská Kajňa
Zastúrperrý: Ing. Viera Pavliškováo starostka obce
Osoby oprávnené rokovat'
vo veciach technických: Milan Baník
lČo:00332267
DlČ:2020640875
tČ OPH: Nie sme plátcami DPH
Barrkové spojenie: Prina banka Slovensko, a, s.
IBAN: SK94 5600 0000 0042 35792012
Telefón : +42l 57 4494l5l
Mobil: +421908875759
E - mail: ocubenkovce@watel.sk
h ttp:/Ávwrry.olrec lrcn hgvce.s k

a

Predávajúci:
Obchodné meno: DREVOKOM SLOVAKIA s. r. o.
Adresa: Čičava 314,093 0l Vranov nad Topl'ou
Zastúpený: Ing. Rusič Ján, konatelo spoločnosti
Právna forma: spoločnost's ručením s obmedzeným
Zapísaný v OR Okresného sútlu Prešov, oddiel: s. r. o., vložka číslo 27842lP
Barrkové spojerrie: VÚn, a. s. Vranov n. T.
Číslo úrčtu: SK570200 0000 0031 3955 4853
lČo: ll 13620l
DlČ:2023779t}g
lČ npH: SK202377glOg
Tel.: 0905 369 2l0
e-mai l : drevokom@drevokom.sk

preambula

Táto zrnluva sauzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č.34312015 Z.z. o
verejnom obstarávaní a o zn]ene a doplnení niektorých zákonov (d'alej len ."zákon o vere.inotn
obstarávanÍ"). Objednávatel' na obstaranie predmetu te.ito zmluvy porržit postup vere.iného
obstarávania * z,adávanie zákazky podl'a §l17 zákorla č.343l20l5 Z.z. o verejnom obstarávarrí a o
zlnel]e a doplnení niektclrých zákonov.

Cl. l

Predmet zmluvy
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()bcc []cnktlvcc

lnleriérovó vybavenie - clctsx.Tiť}i;;::ili.-ů'i}':.ilil";

predmetom zmluvy je dodanie rletských postiel,ok vrátane príslušenstva pr€ projekt zvýšenie

energetickej hospodárnosti a modernizácia materskej školy v obci Benkovce vrátane montáže

a dopravy. predmet r,rrluuy je podrobne špecifikovan;1 v Rritolre č, l, ktorá je rreoddelitel,rrorr

súčasťou tejto zrnluvy . __^1:^l,^: L^_^^.lÁ_nnsí.
predmet zmIuvy bude financované z projektu Zvýšenie energetickej hosPodárnosti

a moclernizácia materskej školy v obci Benkol1e,_ 
^^1J al_

Kód ;'r;"" p J[r"aan ie ži a"dosti b N p, p : oplz_po6_Sc6 1 2_20 l 6_ 1 b
l. 1l ! -l-^^:^ .^-i^-i+-Á n<

§#Í;'J3J§il""oeračného. programu-!"'* ťJ:i::,,.l_"?::j:1,::j s:l1,}i ";"li""Tnl;
:ffiTl J,1?5ř,1l;rjli"'""",'rt""d;ř;;;ň ffi;ky"ň !"llll,i,,]::::::::{o|::y.í;, :",,}:::Jfi:;
;ffi;,l,'?i)řilil";ňffitiq il9ij;T;j:;:t::::* -::,;:o;:l],,,L,::§jí:,,;;il"XTh'":,:
:""1!i"?-r:'ř'"'J,].,,*n. špecifického cieri e.Í.z zTepšiť prístup ku kvalitnérnu vzdelávaniu vrátane

vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve,

ITMS20l4+: 31206lC407

l .2. predávaj úci sa zavázuje dodať kupujúcemu predmet kúpy v rozsahu uvedenom v čl, t, bod l ,l

zmluvy a kupujúci sazavázujepr"d,],,"t kúpy prevziať azaplatiť kúprru cenu podl,a Čl, tt, tejto

zrnluvy.

čt, tt
Kúpna cena

2.1.Kúprra cenaZapredmetkúpypodl,aČt. l.;estanovenápodl,azákorlač, l8/l996Z,z,occnáclr

v znení neskoršich predpisov ako cena maxitnálna,

2.2. Cena jevrátane DPH, cia, správnych a iIrých pgplatkov.,.

2.3. Kúpna 
".nu 

ru dodu,,,i" pi,á,"rl"trrkúpy podl'a Čl, l, bod 1,1 zmluvy:

Slovom:

čt. ltl
Čas plnenia a miesto dodania

3,1. Časplnerriatejtozmluvyjestanovenýnadobrr do30dníododňaúčinnostitejtozmluvy:
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CELKOVÁ
CENA l€lbez

DPH

JBDNOTKOVÁ
CBNA t€lbez

DPHOZNAČENIB
O"t.ku po.tie|'ka so zábranou do dvoch

tretín dÍžky postiel'ky

Detský vankúš a

Detská obliečka s detským vzorofil

(rrapr. dráčik) podkladov á farba zeleno

oranžová svetlá

Plachta na postiel'ku pastelová ze|ená

SPOLU bez DPH:
714.9|

4 649.41
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,l;]:.l;,J},;;:i1ll,ťiii,l'H:§

3.2.Znluvný termín uvedený v Čl. III. bod 3.1 zmluvy je terrnín najrreskoršie prípustný
a neprekročitelhý s výnimkou zásahov spósobenjch vis maior.

3. 3 Predávajúci dodá predmet kúpy do Prešovský samosprávny kraj, Okres Vranov nad Topl'ouo
Benkovce č. 140, parc. č. |2712.

Platobné a fakturačné podmienky

4.1 Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny podl'a Čl. ll znrlLrvy na základe t,iadneho
plnenia predmetu znluvy podl'a Čl. l te3to zmluvy.

4.2. Predávajúci nerná nárok na ulrradenie preddavku.

4.3. Kupujúci uhradí dojedrranú kúpnu cenu predávajútcemu po prevzatí predmetu kúrpy na záklacle
faktúry vystavenej predávajúlciln. Prílohou faktúry bude dodací list.

4.4. Fakturácia bude vykonaná po dodaní a prevzatí predmetu zmluvy podl'a čl. Vll.

4.5. Faktúra je splatná do 60 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.

4.6. Kupujúci si vyhradzuje právo vrátiť faktúru v lehote splatnosti, uO 
'U'o 

nerná náležitosti
daňovélro dokladu. Dóvod vrátenia je kupujúci povinný vyznačiť na faktírre. Od okanrihu
doručenia faktúry, ktorá splňa náležitosti daňového dokladu, zaěína plynút' nová 60 dňová
lehota splatnosti.

čl. v
Zabezpečenie závázkov

5.1. Neuhradenírn faktúry v stanovenej lehote pod|a Čl. IV vzniká krrprrjúcemu povinnost'zaplatit'
úrok z omeškania vo výške 0,05Yo z neuhradenej sumy zakaždý deň omeškarria.

5.2.V prípadenesplneniazmluvnedolrodnrrtélrotermínttdodarriapredtnetukírpypodl'abodu3.1 čl.
IIl. je predávajúci povinný zaplaíiť kLrpujúcemu zmluvnú pokutu vo výške l0 % kúpnej ceny
Predmetu kúpy určenej v článku II. a to v lehote 60 dní odo dňa rrplynutia lehoty na dodanie
predmetu kúpy podl'a bodu 3.1 čl. lll. Následne má Kupujúci právo odstúpiť od te.ito Zmluvy

čt. vI
Práva a povinnosti zmluvných strán

6.1. Predávajúci je povinný odovzdat'predmet kúpy v plnom rozsalrtt v dohodnutol-tr tet,ttrílle
v bezchybnom stave.

6.2. Kupujúci je povinrlý na výzvu predávajúceho prevziať predmet kúpy v dohodnutorn terIníne
v mieste dodania podI'a ČI. IIt bodu 3 tejto zrnluvy.

čt. vtt
Prevod práv

7.1. Okamihorn dodania predmetu kúpy podl'a Čl. t te;to zmluvy je podpísanie a prevzatie predmetu
kúpy kupujúcim.
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8.2.

Interiérovó vybavenie - detské postiel,ky ",r,.Í§;,,ŤJjlll;;7.ákazka zadávatlá podl'a §l l7 - tovary,

okamihom dodania prechádza z predár,ajúceho na kupujúcelro vlastnícke právo k predmettt

kúpy a nebezpečenstvo škody na predmete kúpy,

čt. vltt
Zodpovednost'za vady

Predávajúrci zodpoveclá za to, že predmet kúpy podl'a Čl.. t telto znrluvy tná v čase prevzaíia

zmluvne dohodrruté vlastnosti, a žé nerná vady,-ktoré by znižovali jelro hodrrotu alebo sclroPrrosť

jeho využitia.
"Za 

uaáy, ktoré vznikli, resp. vyšli najavo v záručrrej dobe, nezodpovedá predávajúrci iba vtedy,

ak boli spósobené pouzívaním preárnettr kúpy v rozpore_ s návodom na obslulru dodarrýnr

uýrou"o,r,, ,"rp. n"uhodnýrni prevádzkovýrni podInienkami, ktoré rrezaPríčirril Precláva_iťrci,

8.3. Ak predávajúci poruší ustanovenia tejto zrnlrrvy, kupLrjítcetnrr vzniká nárok na náltradu ŠkodY',

ktorá mrr v dósledku takélroto konaniavzrriklav znrysle § 373 a nasl, Obclrodrrélro zákonníka,

8.4. predávajúci na vtastrré náklady odstrárri vady zisterré v záručne.i dobe.

8.5.Ak sa ukáže, že vada predmetu plrrenia je neodstránitel'ná, zavázuje sa PredávajÚrci dodat'

náhradný predrnet plnenia zodpovedajrrce.i kvality, na základe zápisr"r vylrotoveného

a podpísarrého zrnluvnými stranami

8.6.Záruéná doba je 2 roky.

čt, tx
Zánik zmluvy

9.1. Ak zmluvrrá strana poruší povinnost' vyplývajúcu z tejto ztrrluvy, drultá zrnluvná strana nrÓŽe

od zrnluvy odstúpiť.

g.2. Zrnluvné strany sa dolrodli, že zásahy úradných miest a Ásal"ty vis tnaior, ktorých dósledkonr

je nemožtrosť plnerria tliektorou ,o Ánfuuny"lr strán, sú dóvodom pre okarrržité odstúrperlie od

zmluvy,

l0.1. vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveItiami obclrodného zákorrníka

a občianskeho zákonníka.
l0.2. predávajúci ;.louinny, strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanýrni

prácami kedykol,vek poiu. plutnorii u úeinnosti zmluvý o poskytnutí NFp, a to oprávnenými osobarni

v zmysle všeobecnýct ,riuuny"h podmienok zrnluvy o poskytnutí NFp a poskytnúť im všetku

potrebnú súčinnosť.'l0.2.1Oprávnené 
osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú:

l0.2,l ,l Ministerstvo vnútra SR a ním poverené osoby,

1Ó.i.t,z útvar následnej finančnej koniroly a nimi poverené osoby,

10.2.1.3 Najvyšší kontrolný úrad SR, prísiušná rpiáuu finančnej kontroly, Certifikačný orgán anirni

poverené osoby,
l0.2.1,4 Orgán auditu;jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,

10.2.1 .5 Spinomocnenizástupcovia Euiópskej komisie a Európskeho dvora audítorov,

10.2.1.6 osoby prir:nuié organn,,i ,uvedenými v bode l0.2.1. I až 10.2.1.4 v súlade s príslušnými

právnymi predpismi SR a EU.

čt. x
záverečné ustanovenia
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l0.3 Akékol'vek zmeny tejto zrnluvy alebo
podpísané zmluvnými stranami.

obec Benkovce
lnteriérové vybavenie - detské postiel'ky vrátane príslušenstva

Zákazka zadávaná podl'a § l l 7 - tovary

dodatky musia mať písomnú formu a musia byť

Zástupcovia zmluvných strárr prelrlasujú, že sa oboznámili s obsahorn tejto znrlrrvy, v plnoln

rozsahu s ním súhlasia a prehlasujú, že pri podpise tejto zmluvy konali slobodne a že nebola
podpísarrá v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok.

l0.5. Zmluva je vyhotovená v4 prevedeniach, pričom každá zo zmluvných strán dostarre po 2
rovnopisy.

l0.6 Táto zmluva rradobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnýnri stranami,

l0.7 Táto znluva nadobúdaúčinnosť zverejnením na webovom sídle objednávatel'a, podl'a

platných právnych predpisov, Zmluva nadobúda úěinnosť po splnení odkladacej podrnienky,

ktorá spočíva v tolT, že dójde k schváleniu procesu verejného obstarávania poskytovatel'orn

nenávratného finančného príspevku. V prípade neschválenia procesu verejrrého obstarávania
poskytovatelbm nenávratného finančného príspevku, kupujúci si vyhradzrrje právo odstúpiť
od zmluvy bez udania iného dóvodu v nadváznosti na doručenie správy z kontroly verejrrélro

obstarávania, ktorou poskytovatel'nenávratného finančného príspevku nesclrváli prednretné

verejné obstarávanie.

Predávajúci

V Čičave, dňa 04.10.20l 8

Ing. Rusič Ján
konatel'

Prílohy:

Kupujúci

V Benkovciaclr. dňa

drevmiffiffisLovAKlA ""
Ř* ,,+, ÓSl 01 Vranov nadTop"ou
-iň g+aozo l, lč DP H:20 2 3779 1 09

lng. Viera Pavlišková
starostka obce

č. l Špeciíikácia predmetu znluvy
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Strana 5 z 8

Benkovce
Pencil

Benkovce
Pencil



obec Benkovce
lnteriérové vybavenie - detské postiel'ky vrátane prislušenstva

Zákazkazadávaná podl'a §l l7 - tovary

č. 1 Špecifikácia predmetu zmluvy

P.č. Foto-Tovaru Názov Tovaru Tovaru

l
Detská Buková

Postiel'ka s Bočnicou

rozmer vonkajší : l 350x650x420 rntrr

profilnožičky: 30x5Omrn
profil bočnice: 20xl00 rnrn

profil roštu: l2x65 rnrn

farebné preveden ie: .|elša
Zaoblené hrany ležadla, použite kvalitne nezavadné lak1

(rieditel'né vodou). Rošt ležadla je vyrobený tak isto ako aj rárr
z tvrdého bukového dreva (žiaden slnrek a ani drevoh,ieska)
Zabezpečená stohovatel'nosť a vetratel'nosť ležadla. Spoje nóh i

lubov ležadla sú zabezpečené najIepšírn časom overenýn-

stolárskym spojorn (8up a dlab, žiadne koliky, skrutky
excentre). lba tento spoj výdrži rozdiely teplót v triedt
a rozdiely relatívnej vlhkosti vzduchu v triede.Vyvýšeni

bočnica slúži ako zábrana aby dieťa nespadlo.

2
Detský Matrac
Nepremokavý

rozmer mm: l300x6O0x80mm
Matrac o hustote molitanu N 2535, 25 : hustota25kgln3,3!
: stupeň tvrdosti. Matrac sa dá rozpisovať a oprať. potoahovi

látka: Nepremokavá, l00% polyester. Osnova útok 600x30(
PYC záter. Materiál pratel'ný na 40 C, farba - zelená, podl'i

vzorkovníka Ral 6025.
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obec Benkovce
lnteriérové vybavenie - detské postiel'ky vrátane príslušenstva

Zákazka zadávaná podl'a § l l 7 - tovary

3
Detský

vankúšik+prikrývka

l ks prikrývka: 90xl30cIn,
antialergická
l ks vankúšik: 45x60crn
Balenie:
l ks prikrývka: 90x l30cm,
arrtialergická

tepelný kornfort : hrejivá

tepelný komfort : hrejivá -

l ks vankúšik:45x6Ocm
Farba: Biela
Výplň prikrývka : zrračkové priestorovo vrstvené terlnovlákna
s použitírn technológie dutého jadra SYN"tl-L,INE
TERMOFIBRE l00% PES
Vankúšik: značkové priestorovo vrstvené ternrovlákna s

použitim technológie dutého jadra do tvaru guličiek SYNTl-
LINE TERMOF|BRE l00% PES
Hmotnost'výplne
Prikrývka: 500g
Vankúšik: 250g
Povrchový materiál
Priknývka: Ba/Pes
Vankúšik: Ba/Pes
Ošetrenie; Výrobok je nrožné prat' podl'a vyznačených
symbolov na etikete výrobku, ale iba v práčke so zvýšenou
kapacitou prania pre náplň rnin. 7kg suche.i bielizne pri 60'C a
na jetnnom progran]e, max. 600 ot./lrrirr. žlnýkarrie.

4
Obliečka s detským

vzorom

Detské obliečky zjemnej l00% bavlny delux ideálne aj pre
citlivú pokožku malých detí.
Postel'né obliečky,sú vyrobené z ve|'rni kvalitnej, husto tkanej
bavlny de luxe. Bavlnené vláknoje už odpradávna získavané
z plodov krlku bavlníka a v súčasnosti je prítornné vo váčšine
vyrábaných textilii. Bavlnené vlákno a tkaniny z neho
zhotovené disponujú vlastnosťami, kvóli ktorým sa stala bavlna
natol'ko obl'úbená, obzvlášť pri výrobe postel'ných obliečok.
Bavlna ma dobrú pevnosť, ktorá sa za lnokra dokonca zvyšu.je a
aj z tohto dóvoduje súčasťou rnnohých výrobkov, najrná tých
vyžadujúcich si časté pranie.
Vlastnosti postel'ných obliečok zo l00o/o bavlny delux
§"bl1_ťj.tl vyrobené z bavlny de luxe, sú vel'rni obl'úbené, najmá
vďaka vlastnostiam, ktoryrni disponujú. Sú to najrná
pevnosť, trvácnosť a kva|ita, aj po nieko|'ko násobnoln praní sú
ako nové. Sila textových priadzi obliečok je (olú) 25,5122.
Cramážmateriálu je l45 g/m2. Čo je o 20 glm2 viac ako pri
bežnej bavlne. Obliečky sú ušité a vyrobené na Slovensku.
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l00% bavlnený jednolícny úplet s gramážou l40 g/rn. Mater
je.certifikovaný OEKO-TEX Standard. Dlhotrvácny výrob
priliehavej formy a kvalitnou pruživou gumou.

obcc Bcnkovcq
Interiérovó vybavenic dctskr"t poslicl'ky víálane prislušenstva

V Benkovciach, dňa

a

lng. Viera Pavlišková
starostka obce

Predávajúci

V Čičave, dňa 04. l0,20l B

,// <--

Kupujúci

Ing. Rusič Ján
konateI'

Zákazka z,adáv aná podl'a § l l 7 - tovary
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