Obec Bracovce, Bracovce 275, 072 05 Bracovce
výzva č. IROP-PO2-SC222-2016-13

KÚPNA ZMLUVA
č. BC-2/2020
uzavretá na základe výsledku verejného obstarávania podľa § 56 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa §409 až 475 Obchodného zákonníka

1.1.Kupujúci:

V zastúpení štatutárneho zástupcu:
IČO:
IČ DPH (DIČ):
Číslo účtu- IBAN:
Oprávnený rokovať vo veciach:
- zmluvných
- technických
Priamy odberateľ predmetu zmluvy

1.2.Predávajúci:
- obchodné meno
Štatutárny zástupca:
Sídlo:
Právna forma:
Zapísaný v:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Oprávnený rokovať vo veciach:
- technických
Kontaktné údaje:
- telefón
- fax
- email

Čl. I
Zmluvné strany
Obec Bracovce
Bracovce 275
072 05 Bracovce
PhDr. Ivana Kolesnáčová - starosta obce
00325074
2020738753

SK91 5600 0000 0042 0323 3005
PhDr. Ivana Kolesnáčová - starosta obce
Mgr. Peter Novák – riaditeľ školy
Základná škola s materskou školou
Bracovce 26, 072 05 Bracovce

MIVASOFT, spol. s r.o.
Ing. Miroslav Vančo
M.R. Štefánika 67/14, 927 01 Šaľa
Spol. s r.o.
Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro,
vložka č. 18335/T
36289906
SK2022159667
Tatra banka a.s.
SK33 1100 0000 0029 4107 5994

Ing. Miroslav Vančo
031/7801913
miro@mivasoft.sk

Zmluvné strany uzatvárajú obchodný vzťah na dodávku predmetu zmluvy BC-2_Vybavenie
odborných učební ZŠ s MŠ Bracovce - časť 2 didaktické pomôcky pre projekt „Zlepšenie
technického vybavenia odborných učební v ZŠ s MŠ Bracovce“.
Čl. II
Predmet zmluvy
2.1 V súlade so súťažnými podkladmi technický opis predmetu zákazky pre časť 2 a za
podmienok dohodnutých v tejto zmluve, sa predávajúci zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú
zodpovednosť pre kupujúceho dodať nasledovný tovar:
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38
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Názov položky
MJ
počet
Výrobné označenie položky
MJ
Hlavná aktivita č. 2
Programovateľné zariadenie
Laboratórna skriňa na učebné
pomôcky - biochémia
Digitálna učiteľská váha
Sada laboratórnych stojanov s
príslušenstvom
Chemický kahan s príslušenstvom
Stojan na sušenie chemického skla
a pomôcok
Laboratórne podnosy
Triedna sada nástenných
chemických tabúľ
Sada 3D modelov na chémiu učiteľ
Prístroj na určenie pH s
príslušenstvom
Ekologická sada s príslušenstvom
Ochranné prostriedky - učiteľ
Sada laboratórneho skla a
laboratórnych pomôcok - učiteľ
Súbor chemikálií pre učebňu
biochémie
Spotrebný materiál a vybavenia pre
učebňu biochémie - učiteľ
Učiteľský biologický mikroskop
Sada preparačných nástrojov s
príslušenstvom
Triedna sada anatomických
modelov
Triedna sada botanických modelov
Triedna sada zoologických
modelov
Triedna sada biologických
modelov
Resuscitačná figurína na CPR
Vizualizér
Sada digitálnych žiackych váh
Sada laboratórnych stojanov s
príslušenstvom
Sada chemických kahanov s
príslušenstvom
Sada tácok
Sada prístrojov na určenie pH s
príslušenstvom
Ekologická sada s príslušenstvom
Sada 3D modelov na chémiu - žiak
Sada ochranných prostriedkov

ks

1

ks

2

ks

1

sada

1

sada

1

ks

1

sada

1

sada

1

sada

1

1B199025A

ks

1

1B199024A

sada
súbor

1
2

sada

1

1B199026A
1B199031A
1B199027A

súbor

1

1B199028A

súbor

2

1B199032A

ks

1

súbor

1

sada

1

Levenhuk 740T, HP240 G7 i3-7020U
Sada preparačných nástrojov s
príslušenstvom
1B199003A

sada

1

sada

1

sada

1

1B199006A

ks
ks

1
1

ks

6

sada

5

1B199007A
1VT199001A
1B199041A
1B199042A

sada

6

1B199043A

sada

5

ks

6

1F199022A
1B199045A

sada
sada
sada

4
6
6

DOBOT EDU
1NB199001A
1B199020A+vážiaca plocha 130x180 mm
1B199021A
1B199022A
1B199029A
1B199023A
1B199030A

1B199004A
1B199005A

1B199047A
1B199046A
1B199048A
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40
41
42
43

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Sada laboratórneho skla a
laboratórnych pomôcok
Súbor spotrebného materiálu a
vybavenia
Školský mikroskop - žiacky
Sada preparačných nástrojov s
príslušenstvom
Hlavná aktivita č. 3
Súbor na robotické programovanie
Ručné náradie s príslušenstvom
Akumulátorové náradie
Náradia pre elektroniku s
príslušenstvom
Montážne náradie pre
vodoinštaláciu
Súprava základného murárskeho,
stavebného a maliarskeho náradia s
príslušenstvom
Mikrospájkovačka s
príslušenstvom
Nožnice na strihanie plechu s
príslušenstvom
Teplovzdušná pištoľ s
príslušenstvom
Zverák s príslušenstvom
Nákova s príslušenstvom
Sada univerzálnych meracích
prístrojov
Sada na meranie spotreby el.
energie
Sada na znázornenie bezpečného
využitia elektrickej energie v
domácnosti
Sada na znázornenie zdrojov
obnoviteľnej energie
Sada základných druhov
mechanizmov, pohonov a
prevodov
Prístroj detekujúci hladinu hluku
Triedna sada nástenných tabúľ pre
polytechniku
Sada na obrábanie dreva s
príslušenstvom
Sada na obrábanie kovu a plastov s
príslušenstvom
Vzorkovnice základných druhov
technických materiálov
Triedny súbor spotrebného
materiálu
Stolárska hoblica - odborná učebňa
techniky

sada

5

1B199049A

sada

5

1B199039A

ks

6

sada

6

Rainbow 2L PLUS
Sada preparačných nástrojov s
príslušenstvom

súbor
sada
sada
sada

4
5
5
5

DOBOT Basic + lineárnypás dopravný
1T199002A
1T199003A
1T199004A

sada

1

1T199005A

ks

1

ks

5

1T199007A

sada

5

1T199008A

sada

5

1T199009A

sada
ks

5
5

sada

5

1T199011A
1T199012A
1T199013A

sada

1

sada

1

sada

1

1T199018A

sada

1

1T199021A

ks

1

súbor

1

1T199022A
1T199023A

sada

5

1T199024A

sada

6

1T199025A

sada

1

1T199027A

súbor

17

1T199029A

ks

5

1NB199021B

1T199006A

1T199014A
1T199015A
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2.2 PREDMET ZÁKAZKY:
Predmet zákazky s opisom technických parametrov položiek, ktoré sú predmetom tejto zmluvy sú
uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
2.3 Súčasťou predmetu zákazky sú aj všetky súvisiace služby ako doprava na miesto určenia,
Základná škola s materskou školou Bracovce 26, 072 05 Bracovce, kompletizácia a zaškolenie
v nevyhnutnom rozsahu, dodávateľská dokumentácia, záručný servis.
2.4 Kupujúci sa zaväzuje dodaný a funkčný tovar protokolárne prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu
podľa platobných podmienok dohodnutých v článku V. tejto zmluvy.
2.5 Predávajúci prehlasuje, že dodaný tovar spĺňa technické a bezpečnostné normy platné v EU.
2.6 Predávajúci pri využití subdodávateľov je povinný informovať kupujúceho okamžite o zmene
subdodávateľa a predložiť identifikačné údaje podľa bodu 1.2. Predávajúci nemá nárok na predĺženie
lehoty dodávky podľa čl. III. Zmenu zmluvné strany vykonajú dodatkom ku zmluve. Kupujúci je
oprávnený na žiadosť subdodávateľa realizovať platby za ním realizované dodávky predmetu zákazky
priamo na účet subdodávateľa v súlade s čl. V.
Čl. III
Lehota realizácie
3.1 Predávajúci sa zaväzuje :
a) Dodať tovar v termíne:
a1) začiatok dodávky : 2 dni po účinnosti zmluvy
a2) dokončenie dodávkydo 60 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy
a) Splniť zmluvný záväzok podľa čl. II. tejto zmluvy protokolárnym odovzdaním tovaru kupujúcemu
podľa čl. IX tejto zmluvy.
3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci nie je v omeškaní s termínom dodania tovarov, uvedeným
v bode 3.1 písm. a2) po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou dodávky,
plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane kupujúceho. V tomto prípade má predávajúci
právo na predĺženie termínu dodania tovarov a úhradu preukázateľných a dokladovaných nákladov,
ktoré mu z toho vznikli.
Čl. IV
Cena
4.1 Cena za tovar s príslušenstvom je stanovená elektronickou aukciou .
4.2 Súčasťou zmluvy je ponuková cena predávajúceho za časť 1 v rozsahu podľa čl. II.
4.3 Zmluvné strany dohodli celkovú cenu predmetu zmluvy nasledovne:
cenová položka
Cena celkom za tovar bez DPH
DPH 20%
Cena celkom za tovar s DPH

cena v €
59 690,12 €
11 938,02 €
71 628,14 €

(slovom sedemdesiatjedentisícšesťstodvadsaťosem eur štrnásť centov s DPH)
4.4 V prípade zmeny výšky DPH v priebehu realizácie dodávky tovaru, bude jej výška upravená
v zmysle platnej legislatívy.
Čl. V
Platobné podmienky, fakturácie.
5.1 Platba za tovar bude fakturovaná po dodaní celého rozsahu predmetu zmluvy, na základe
preberacieho protokolu podpísaného kupujúcim, v ktorom bude uvedený názov predmetu zmluvy,
množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s čl. II. a s čl. IV. zmluvy.
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5.2 Vystavená faktúra bude predložená kupujúcemu v troch výtlačkoch alebo elektronicky a bude
obsahovať minimálne tieto údaje:
a) označenie kupujúceho fakturačná adresa:
Obec Bracovce
Bracovce 275
072 05 Bracovce
b) predávajúceho, adresa, sídlo, ( a údaje podľa § 3a Obchodného zákonníka IČO, DIČ, IČ DPH
zmluvných strán)
c) miesto dodania a názov tovarov,
d) číslo zmluvy,
e) číslo ITMS: 302021K432
f) číslo faktúry resp. daňového dokladu,
g) deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie,
h) fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu,
i) vyznačenie ukončenia záručnej doby
j) pečiatku a podpis oprávneného zástupcu predávajúceho
k) prílohou faktúry bude záverečný preberací protokol potvrdený kupujúcim
l) z faktúrou (ak je to relevantné) je predávajúci povinný doručiť podrobný rozpočet v elektronickej
forme ako súbor xls. Tento súbor môže byť doručený ako príloha emailu odoslaného na vopred
dohodnutú adresu, alebo na dátovom nosiči.
5.3 Zmluvné strany sa dohodli na dodávke jednotlivých položiek v súlade s prílohou č. 3
Harmonogram dodávky. Poradie alebo rozsah môže byť na základe dohody zmluvných strán pri
realizácii spresnený. Podmienkou je dodať všetky položky predmetu zákazky v lehote podľa bodu
3.1.odsek a), písm. a2).
5.4 Splatnosť faktúry vystavenej na úhradu predmetu zákazky je do 60 dní od jej doručenia kupujúcemu
v nadväznosti na predfinancovanie projektu a vybavenie administratívnych náležitostí.
5.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, je kupujúci oprávnený ju vrátiť
predávajúcemu na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry
kupujúcemu
5.6 Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí tovaru.
Čl. VI
Záručná doba a zodpovednosť za vady
6.1 Predávajúci zodpovedá za to, že predmet zmluvy je dodaný v súlade s touto zmluvou a počas
záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v zmluve.
6.2 Záruka začína plynúť dňom odovzdania predmetu zmluvy. Záručná doba je v trvaní 24 mesiacov.
Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva kupujúceho na odstránenie vád, doručením
reklamácie.
6.3 Ak predávajúci neodstráni vady v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť kupujúci na náklady
predávajúceho.
6.4 Kupujúci je povinný umožniť predávajúcemu prístup do priestorov, kde sa majú vady tovarov,
zistené počas záručnej doby, odstraňovať, poprípade dopraví tovar do miesta opravy po dohode s
predávajúcim.
6.5 Reklamácia vád bude vykonaná písomne, ( za písomnú formu sa považuje listinná forma doručená
poštou alebo elektronická forma doručená faxom alebo emailom). Predávajúci je povinný na reklamáciu
reagovať do troch dní od doručenia reklamácie a dohodnúť s kupujúcim spôsob a primeranú lehotu
odstránenia vád. Odstránenie vád predávajúci vykoná na svoje vlastné náklady.
Čl. VII
Spolupôsobenie kupujúceho a predávajúceho
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
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7.1 Predávajúci vykonáva činnosti, spojené s dodaním tovarov na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy,
pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
7.2 Predávajúci pri plnení predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie
bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých osôb v mieste dodania predmetu zmluvy a protipožiarne
opatrenia v súlade s platnou legislatívou.
Čl. VIII
Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy
8.1 Kupujúci si môže voči predávajúcemu uplatniť zmluvnú pokutu:
a) vo výške 0,1% z celkovej zmluvnej ceny bez DPH za dodanie predmetu zmluvy uvedenom
v bode 2.2 tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania s odovzdaním predmetu zmluvy podľa
bodu 3.1. písm. a) tejto zmluvy až do jeho prevzatia kupujúcim, okrem prvého dňa omeškania.
Prvý deň je nasledujúci po dni, kedy sa malo plnenie odovzdať.
b) Ak predávajúci odstúpi od zmluvy bez zavinenia kupujúceho, zaplatí pokutu vo výške 30 %
z ceny nedodaného predmetu zmluvy. V takomto prípade, ak vznikne kupujúcemu
škoda, predávajúci je povinný túto škodu zaplatiť.
c) Ak predávajúci nezabezpečí úkony záručného servisu s podmienkami v článku VI., zaplatí
zmluvnú pokutu vo výške 1000,- € bez DPH za každú nezrealizovanú nahlásenú reklamáciu.
d) Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že kupujúci preukázateľne odmietne
poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatným
spôsobom znemožňovalo predávajúcemu plniť podmienky uvedené v tejto zmluve.
8.2 V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením faktúry si môže predávajúci účtovať zmluvnú
pokutu vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.
8.3 Keď kupujúci odstúpi od zmluvy bez zavinenia predávajúceho, kupujúci uhradí predávajúcemu
náklady, ktoré mu preukázateľne vznikli prípravou tovaru na dodanie..
8.4 Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, pričom musí byť uvedený
dôvod, pre ktorý zmluvná strana požaduje sankciu alebo od zmluvy odstupuje.
Čl. IX
Dodávka, odovzdanie a prevzatie tovaru
9.1 Dodávka a odovzdanie predmetu zmluvy sa uskutoční v mieste Základná škola s materskou
školou Bracovce 26, 072 05 Bracovce. Predávajúci odovzdá a kupujúci preberie dodaný tovar podľa
prílohy č. 1.
9.2 Podmienkou odovzdania a prevzatia tovarov je úspešné vykonanie funkčnej skúšky. Ak sú uvedené
skúšky neúspešné z viny predávajúceho, budú tieto v plnom rozsahu opakované do odstránenia vád,
na jeho náklady.
9.3 Súčasťou dodávky tovarov sú atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení,
záručné listy tovarov, ako aj ďalšia možná dodávateľská dokumentácia. Bez týchto náležitostí
kupujúci tovar neprevezme.
9.4 Predmet zmluvy je považovaný za splnený, ak je tovar kompletne a riadne odovzdaný a prevzatý
a je zabezpečený nepretržitý záručný servis špecifikovaných položiek.
Čl. X
Ostatné ustanovenia
10.1 Predávajúci bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.
Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy a technické normy.
10.2 Predávajúci sa bude riadiť východiskovými podkladmi kupujúceho, zápismi a dohodami
oprávnených pracovníkov zmluvných strán a ich rozhodnutiami
10.3 Okamžikom odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy predávajúcim, zodpovednosť nebezpečia
škody prechádza na kupujúceho.
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10.4 V súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, Všeobecné zmluvné podmienky, sa dodávateľ zaväzuje
strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom kedykoľvek počas
platnosti a účinnosti Zmlúv o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných
zmluvných podmienok predmetného projektu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Čl. XI
Záverečné ustanovenia
11.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami
zmluvných strán.
11.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami
zmluvných strán.
11.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné
ustanovenia Obchodného zákonníka.
11.4 Všetky body tejto zmluvy vrátane príloh je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
11.5 Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy zmluvné strany
prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri určené pre kupujúceho a jeden pre
predávajúceho.
11.6 Kupujúci si vyhradzuje právo neuzavrieť tento obchodný vzťah v prípade že mu nebude udelený
súhlas na podpísanie zmluvy.
11.7 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
nasledujúci deň po zverejnení na webovom sídle kupujúceho.

V Šali, dňa: ......................................

V Bracovciach, dňa: 17. 5. 2021

Predávajúci :
Ing. Miroslav Vančo, konateľ spoločnosti

Kupujúci :
PhDr. Ivana Kolesnáčová - starosta obce

.......................................................

........................................................

Príloha č. 1 – Technický opis predmetu zákazky
Príloha č. 2 – kalkulačný list
Príloha č. 3 – Harmonogram dodávky

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
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