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1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Pľedávajúci
obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
ICO:
DIČ:
tČ opH:
Zápis:
Bankové spojenie:
Císlo účtu IBAN:
Email:
Telefón:
(d'alej iba ako ,,Predávajúci")

r.2. Kupujúci
obchodné meno:
Sídlo:
Zastípený:
lČo:
DIČ:
Bankové spojenie:
Císlo účtu IBAN:
Email:
Telefón:
(d'alej len ako ,,Kupujúci")

o2

R-COMP, s.ľ.o.
E. Bohúňa 206419,

lrĺ.lohy

Mgr. Radovan Kalina.
36',t83 56t
2022388456
sK2022388456
oR os Ži|ina, oddiel: Sro, Vložka číslo
Slovenská sporitel'ňa, a.s

sK88 0900 0000 0003 3479 6344
radovan @r-comp.sk
0915 535 453

ĺJv čĺslo arnu: Znak?-?p
(..tSlO

q a lehota ulĺl;]'

\r'ybanrJe
i/ďG\ (.**

19024L

y

1I i.r'

Gymnázium sv. Andreja
Námestie Andreja Hlinku 5,034 0l Ružomberok
PaedDr. Kamil Nemčft, riaditel'
17 060 532

202058902r
Slovenská spoľitel'ňa, a. s.
sK07 0900 000 00s1 5832 0488
nemcik@gsa.sk
0907 348920

1.3 Zmluvné Strany uzatvárajú podl'a $ 409 a nasl. obchodného zákonnka túto kúpnu zmluvu
(d'alej len "Zmluva"):

Pľeambula

Táto zmluva je uzatvorená medzi Kupujúcim aPredávajúcim na základe výsledku verejného
obstarávania, ktoré bolo ľealizované postupom zadáyania zákazky s nízkou hodnotou ($ 1 17 zákona
č' 34312015 Z. z. o verejnom obstaľávaní) na predmet zírkazky ,,Didaktické pomôcky a vybavenie"
v rámci realizácie projektu ,,Zvýšenie kvality naGymnáziu sv' Andreja v Ružomberku", číslo zmluvy
o NFP: oPĽZlŽ30l20I9.

2. PREDMET ZMLUVY

z.r Pod pojmom ,,Predmet kúpy" Sa pľe účely tejto Zmlwy ľozumie dodávka dĺdaktických
pomôcok a vybavenia do učební Gymnázia sv. Andreja v Ružomberku podľa Pľílohy č.1

,,Technická špecifikácia" a Prílohy č' 2 ,,Rozpočet" tejto zmluvy. Špecifikácia zartadenia
zodpovedá špecifikácii predloženej v ponuke v rámci verejného obstaľávania predmetu
zmluvy.

2.2 Predmetom tejto Zmluvy je
- záväzok Predávajúceho odplatne previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k Predmetu

kúpy definovanom v bode 2.I. a2'2 tejto Zmluvy a
- záväzok Kupujúceho Predmet kúpy prevziať a zaplatiť kúpnu cenu.

ľ-)*š1o dlia:

l.lĺ.t-"r'o

2.3' Pľedávajúci prevádza Predmet kúpy do výlučného vlastníctva Kupujúceho vcelku.
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Súčasťou dodávky je aj:

- dodávka do konkĺétneho miesta umiestnenia predmetu zmluvy,
- montáž (ak relevantné) a uvedenie do prevádzky,
- zaškolenie'
- vykonanie všetkých východiskových odboľných prehliadok, odborných skúšok, a iných

požiadaviek na bezpečnú prevádzku stanovené platnou lggislatívou EU a SR,
- dodanie návodov na obsluhu a údržbu v slovenskom jazýku, pľípadne v českom jazyku,

- dodanie dokladov o zhode (ES/CE), príp. ekvivalentných

Predmet kúpy, jeho prípadná montáž a uvedenie do prevádzky musí vyhovovať s1ovenským

a európskym technickým noľmám a pľedpisom STN EN a predmet kúpy musí splňať všetky

technické paľametre uvedené v technickej špecifikácii, ktorá tvorí Prílohu č.1 tejto zmluvy.

DoDANIE PREDMETU KÚPY

Predávajúci dodá Pľedmet kúpy Kupujúcemu v lehote do 6 mesiacov.

Vyššie určená lehota platí od doručenia jednostrannej písomnej objednávky Kupujúceho
Pľedávajúcemu'

Kupujúci má lehotu 10 dní na prezretie dodaného pľedmetu kúpy a dokumentácie pred

podpisom odovzdávajúceho protokolu.

Kupujúci nie je povinný prevziať Predmet kúpy, ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a

prevzatiu dodávky a alebo jej časti, vykazuje Predmet kúpy alebo jeho časť vady alebo

nedoľobky. Vadou sa rozumie aj odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovených

touto Zmluvou, všeobecnezáväznými právnymi pľedpismi alebo technickými normami.

CENA

Cena Pľedmetu kúpy zodpovedá vysúťaženej cene zveľejného obstarávania. DPH bude

účtovaná v zmysle legislatívy.

celok 1- Didaktické

3.5 Nedorobkom sa ľozumie aj rozdiel opľoti technickej špecifikácii, najmä nedokončená montáŽ

a uvedenie do prevádzky. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky sa nedorobky považujú
za vady dodaného predmetu kúpy.

3.6. Predmet kúpy bude odovzdaný po uskutočnení skúšobnej prevádzky nazáklade preberacieho

protokolu, ktoľý bude podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.

3.7 Nevykonanie dodávky aneodovzdanie vdojednanej lehote sa považuje za podstatné
porušenie zmIuvy.

3.8 Miestom plnenia predmetu zmluvy jeZákladná škola sv. Vincenta, Nám. A' Hlinku 22,034
01 Ružomberok

4.

Hodnota DPH
Cena bez DPH

Cena celkom vrátane DPH 1ĺ. 132'83 EUR
1 855,47 EUR
9 277.368UR

Cena celkom vľátane DPH
Hodnota DPH
Cena bez DPH

500,74 EUR
2 503,70 EUR

3 004,44 EUR

celok č.2 - V



Hodnota DPH
Cena bez DPH

Cena celkom vľátane DPH 14137,27 BUR:
2 356,21BUF.

11 781,06 EUR

4.2

Didaktické a - SPOLU

Podrobná špecifikácia ceny jednotlivých častí dodávky je r1vedená v Pľílohe č. 2 Rozpočet
tejto zmluvy.

4.4

4.3. Predávajúci vyúčtuje daň z pridanej hodnoty podl'a platných právnych predpisov

4.5

Ak sa Pľedávajúci, ktorý nie je počas trvania zmluvy stane platcom DPH, cena dohodnutá
v zmluve nebude navýšená o cenu DPH, ale bude upravená na základ dane a sadzbu DPH.

Cena je stanovená vráÍanedopľavy do miesta dodania, montáŽe auvedenia do pľevádzky.
Akékoľvek pľípadné dodatočné nepľedvídané náklady na dopľavu či montáž a na kompletné
zhotovenie dodávky a oproti vyššie uvedenej cene,znáša v plnom rozsahu Predávajúci'

Predávajúcemu vzniká nárok na zap|atenie ceny dodávky po ľiadnom dodaní a odovzdaní
predmetu zmluvy/časti pľedmetu zmluvy a jej vyskúšaní. Predávajúci je opľávnený

vyfakturovať cenu dodávky po jej riadno m prev zatí Kupujúcim.

4.6.

4.7 Cenu za vykonanie dodávky uhradí Kupujúci Pľedávajúcemu na základe ním vystavenej
faktúry/faktúľ (v dvoch originálnych vyhotoveniach). KaŽdá faktúra bude vystavená na sumu

zodpovedajúcu cene dodávky uvedenej vPrílohe č.1 tejto zmluvy. Splatnosť faktúr je do 30

dní od jej doručenia Kupujúcemu, pričom originál faktúľy musí byť doľučený do sídla
Kupujúceho do troch pracovných dní odjej Vystavenia.

4.8 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti účtovného a daňového dokladu v súlade so
zákonom é. z2zl2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov ako aj označenie skutočnosti,
že Predmet kúpy je dodávaný v rámci reallzácie projektu s názvom ,,Zvýšenie kvality na
Gymnáziu sv. Andreja v Ružomberku", ktoý je podpoľený zo zdtojov operačného progľamu

Ľudské zdroje, číslo zmluvy o NFP: oPĽZl230l20l9.

4.9 Predávajúci je opľávnený vystavit' faktúru až po ukončení pľeberacieho konania predmetu

zmluvy, tj. po úspešnom odovzdaní a vyskúšaní' Prílohou k faktúre musí byť Zo strany
oprávnených zástupcov zmluvných strán podpísaný preberací protokol/dodací list, ktoľý po

dodaní, montáži a funkčnom odskúšaní osvedčuje dodanie časti dodávky zo Strany

Predávajúceho.

4.lo. Kupujqc! je oprávnený vrátiť faktúru, v prípade ak táto nie je vystavená v súlade so všetkými
náležitosťami účtovného a daňového dokladu, obsahuje iné chyby či nesprávnosti alebo
neobsahuje všetky prílohy. Počas vrátenia faktúry lehota splatnosti fakturovanej sumy
neplynie' Dňom doľučenia opravenej, resp. doplnenej faktúry začína plynúť nová lehota

splatnosti.

4.11 V prípade, ŽePredávaj(lci má účet v banke mimo územia SR, bude znášať všetky poplatky za

bezhotovostný styk spojený s úhľadou záväzkov vyplývajúcich z plnenia zmluvy v plnej

výške.

Kupujúci neposkytuje Predávajúcemu žiadne podklady mimo tých, ktoré boli špecifikované
v Súťažných podkladoch v rámci vyhláseného verejného obstarávania. Kupujúci je povinný
v prípade potreby poskytnúť Predávajúcemu súčinnosť pri riešení technických otázok pľi
plnení dodávky.

5

5.1



5.2

5.3

5.4

Pľedávajúci zodpovedá za všetky prípadné škody, ktoré v súvislosti s ľealizáciou predmetu

zmluvy vzniknú Kupujúcemu alebo tretím osobám v súvislosti s jeho konaním ľesp. konaním
jeho zamestnancov alebo spolupracujúcich osôb'

Zmlwné Strany sa dohodli, že nebezpečenstvo škody na Predmete kúpy znáša až do jeho

odovzdania Kupujúcemu Predávajúci. Zmluvné strany sa dohodli' že vlastnícke právo
k Predmetu kúpy prechádza na Kupujúceho odovzdaním Predŕnetu kúpy.

V prípade neprevzatia Predmetu kúpy ľesp. jeho časti Kupujúcirri - z dôvodov na strane
Predávajúceho (nefunkčný Predmet kúpy, nedodaná dokumentácia, neúspešne vykonaná
skúšobná ptevádzka, Predmet kúpy nezodpovedá uľčenej špecifikácii, Predávajúci porušil iné
zmluvné alebo ziákonné povinnosti, a pod.) sa o prebeľaní Predmetu kúpy spíše záznam
s uvedením výhrad, pre ktoré nebol Pľedmet kúpy prevzatý' V prípade neptevzatia Predmetu
kúpy resp. jeho časti z uvedených dôvodov bude toto považované za podstatné porušenie
zmluvy Pľedávajúcim s následkom odstúpenia od zmluvy zo strany Kupujúceho.

6. ZMLUVNE POKUTY

6.r omeškanie v plnení záväzku prevzaÍého v tejto Zmluve zaväzuje obe strany k plneniu
majetkových sankcií.

6.2. Predávajúci bude platiť zmluvnú pokutu zakaždý deň omeškania0,05vo zo zmluvnej ceny,
ak predmet zákazky neodovzdá v dohodnutom teľmíne, za predpokladu, že odovzdaniu
v dohodnutom termíne nebľánili iné objektívne okolnosti.

6.3. Kupujúci za omeškanie so splnenim peťlažného záväzkuje povinný platiť zmluvnú pokutu za
kaŽdý deň omeškania},l1vo zo zmluvnej ceny.

Zmluvné Strany prehlasujú, že výšku zmluvnej pokuty nepovažujú za neprimeranú. Výška
zmluvnej pokuty bola dojednaná s ohl'adom na skutočnosť, že Kupujúcemu bude/bol na
financovanie predmetu diela schválený finančný príspevok zo štátneho ľozpočtu, pričom
nedodržanie termínu odovzdania diela bude mať za následok neposkytnutie schváleného
finančného pľíspevku.

6.5 Predávajúci je povinný zmluvné pokuty zap|aÍiť v deň, kedy na ne vznikne nárok. Nárokom
na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok opľávnenej strany na náhradu škody
spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody
presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

7. ZÁRUKY, VADY A CIB

7.1 Predávajúci poskytuje na Pľedmet kúpy záľuku' Pľedávajúci zodpovedá za to, že Predmet
kúpy bude mať počas celej záruénej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude
vyhovovať požiadavkám technických noľiem a všeobecne závdzných pľávnych predpisov.
Predávajúci zodpovedá Za vady, ktoré má Pľedmet kúpy v čase jeho odovzdania
Kupujúceml) a Za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.

7.2. Pľedávajúci poskytuje Kupujúcemu záruén(l dobu 24 mesiacov. Záračná doba zaéína plynúť
od odovzdania aprevzatia jednotlivých zariadení. Záručná doba neplynie v čase, v ktorom
nemôže Kupujúci užívať predmet zmluvy pre jeho chyby, zaktoré zodpovedá Predávajúci.

Predávajúci sa zaväzuje začať s odstraňovaním pľípadných vád dodávky do 48 hodín od
doručenia oznámenia vady Kupujúcim. Predávajúci sa zaväzuje odstrániť vadu v čo
najkľatšom technicky možnom čase, vždy však najneskôľ do 10 pľacovných dní od

6.4

7.3.



doručenia oznámenia vady Kupujúcim' pokial' sa nedohodol s Kupujúcim inak. Pri vadách
dodávky uvedených v protokole o odovzdaníaprevzatí dodávky sa za doručenie oznámenia
vady Predávajúcemu považuje podpísanie tohto protokolu oboma Zmluvnými stranami.

1.4. Pokial' Sa na Predmete kúpy resp. jeho častiach vyskytne neodstránitel'ná vada, ktorá
zabraňuje Kupujúcemu naplno vyuŽívať všetky funkcie Predmetu kúpy resp. jeho častí
v pľiebehu plynutia záruónej doby, je Kupujúci oprávr1gnÝ požadovať výmenu celého
dodaného zariadenia (časti) za nové technologické zaľiadenie (časť) alebo požadovať
primeranú zl'ayu z ceny, alebo odstúpiť od tejto zmluvy alebo jej časti, pokial'ide o príslušnú
časť Pľedmetu kúpy.

7.5 V pľípade, Že Predávajúci reklamované vady neodstráni v lehote max. do 10 pľacovných
dní od nahlásenia, má Kupujúci právo dať ich odstľániť tretej osobe na náklady
Predávajúceho, pričom Predávajúci sa zaväzuje tieto náklady nahradiť Kupujúcemu do 14

dní od zaslaniafaktúry za odstránenie reklamovanýchvád.

7.6 Kupujúci je povinný zistené vady Predmetu kúpy oznámiť Predávajúcemu písomným
oznámením bez zbytoóného odkladu po ich zistení.

7;7 Za doruéenie oznámenia vady sa považuje deň odoslania e-mailu z kontaktného e-mailu
Kupujúceho na kontaktný e-mail Predávajúceho uvedený aj v Cl.I' tejto zmluvy.

Kupujúci požaduje počas záručnej doby :

- odstránenie ľeklamovanej vady bezplatne v mieste umiestenia pľedmetu zmluvy
- reakciu Pľedávajúceho na reklamovanú vadu do 24 hodín od odoslania e-mailu

s oznámením o vade na adresu Predávajúceho
- nástup na odstránenie ľeklamovanej vady najneskôr do 48 hodín od jej nahlásenia

Predávajúcemu
- Kupujúci požaduje aPredávajíci zabezpečí počas záruč,nej doby dodávku náhľadných

dielov alebo spotľebného materiálu nevyhnutného na zabezpečenie riadnej prevádzky
diela do S-tich pľacovných dní od nahlásenia objednávky Pľedávajúcemu'

7.8.

8. VYSSIA MOC

8.1 Zm|uvné stľany budú oslobodené od zodpovednosti za neplnenie predmetu tejto zmluvy,
pokiaľ takéto neplnenie je zavinené pôsobením "vyššej moci''. Definícia vyššej moci sa bude
riadiť publikáciou ,,Vyššia moc a sťažené plnenie" vydanou Medzinárodnou obchodnou
komorou (MoK / ICC) pod číslom 42l. Vyššou mocou sa rozumejú najmä požiar,
zemetrasenie, havária, štrajk, embargo, administľatívne opatrenia štátu a iné také udalosti,
ktoré zmluvné strany nemohli za normálnych okolností pľedvídať, a ktoľým nemohli
pripoilžití obvyklých prostriedkov a opatľení zabrán\ť' Zmluvné strany vyhlasujú, že sú
s uvedenou publikáciou oboznámené.

8.2 O zaéatí, ako aj o pominutí pôsobenia "vyššej moci'' sú zmluvné Stľany povinné sa vzájomne
bez meškania písomne informovať. oslobodenie od zodpovednosti za neplnenie predmetu
zmluvy trvá po dobu pôsobenia "vyššej moci'', najviac však 1 mesiac. Po uplynutí tejto doby
sa zmluvné Strany dohodnú na ďalšom postupe a prípadne na vzájomnom odstúpení od tejto
zmluvy.

9, ZAVERECNB USTANOVENIA

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

9.1



9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

Zmeny a doplnky obsahu Zmlwy možno uskutočniť len písomne. Na zmenu zmluvy počas jej

trvaniá 
'u 

užťuhui" $ 18 zákona o verejnom obstarávaní, od zmluvy môže Kupujúci odstúpiť

v súlade s $ 19 zákona o verejnom obstarávaní.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť po kladnom

overení a schválení procesu veľejného obstaľávania Zo Strany Poskytovatel'a finančného

pľíspevku, pričom verejný obstarávateľ si vyhľadzuje nľáp upľaviť formálne obsah zmluvy
na zátklade pokynov Poskytovateľa.

V pľípade, ak nebude proces verejného obstarávania Poskytovatel'oin schválený, Kupujúci si
vyĹradzuje právo odstúpiť od zmluvy s Predávajúcim bez udania iného dôvodu a bez

akýchkoľvek sankcií.

Kupujúci má právo bez akýchkol'vek sankcií odstúpiť od zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo

k pineniu zo zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim a výsledky administratívnej finančnej

kontľoly Poskytovatel'a neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obsÍaránania

tovarov/služieb.

Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontľoly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným

tovarom/službami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7 '2 Zmlwy o NFP, a to

oprávnenými osobami na výkon tejto kontľoly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú

súčinnosť'

Zm|uvné Strany vyhlasujú' Že Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu poľozumeli a na znak

súhlasu ju podpisujú.

Zmluva je vyhotovená v troch oľiginálnych vyhotoveniach, z ktorych Kupujúci obdrží 2
originály aPredávajúci 1 originál.

Prílohy:
Pľíloha č. ĺ': Technická špecifikácia
Pľíloha č.2: Rozpočet

\W
GYMNÁZlUM sV. .qN0ŇiJA

Námestie A. Hlinku 5

034 50 RUŽoMBEB0K

pečiatka

štatutárny zástupca Kupu júceho

'PaedDr. Kamil Nemčík

dňa4'12.2020
V Ružomberku

R-COMR s.r.o. 2

E. Bohúňa 206419
034 01 RuŽomberok

orev. Poľná 58,034 01 RuŽomberok
ičo: gozaasoĺ, lČ DPH: sK2022388456

pečiatka

štatutárny zástupca Predávai úceho
Mgr. Radovan Kalina

podpis

dňa 4.12.2020
V Ružomberku


