Za rozvoj Hrušova, spoločnými silami - tovary
Dodávka, montáž a správa nabíjacej stanice elektromobilov
Kúpna zmluva č. 22021

KÚPNA ZMLUVA č. 22021
uzavretá v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov
uzatvorená medzi:
Kupujúci:
Obchodné meno: Za rozvoj Hrušova, spoločnými silami
Sídlo: Nižný Hrušov č. 152, 094 22 Nižný Hrušov
Zastúpený: Ing. Jana Palková, predseda
Právna forma: Združenie
IČO: 42383358
DIČ: 2120069908
Bankové spojenie: Fio banka, s., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK86 8330 0000 0021 0150 0441
Telefón: 0919021254
E-mail: oz.nizny.hrusov@gmail.com
www.niznyhrusov.sk
Zapísaný v Evidencií občianskych združení, registračné číslo VVS/1-900/90-44159, registračný úrad
MV SR
a
Predávajúci:
Obchodné meno: BNP MEDIA s.r.o.
Sídlo: M. R. Štefánika 165, 093 01 Vranov nad Topľou
Zastúpený: Kristián Kuták, konateľ
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 35348/P
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s.
IBAN: SK10 0200 0000 0039 0947 5351
IČO: 51 146 681
DIČ: 2120619853
IČ DPH: neplátca DPH
Tel.: 0915 337 007
e-mail: info@bnpmedia.sk
www:bnpmedia.sk
Preambula
Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom
obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného
obstarávania – zadávanie zákazky podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.

1.1.

Čl. I
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je dodávka, montáž a osadenie tovarov pre projekt Turistický náučný
chodník po hrušovských mohylách vrátane prepravy do miesta dodania uvedeného
v článku III. tejto zmluvy. Všetky tovary musia byť nové a nepoužívané. Špecifikácie sú
uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
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1.2.Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet kúpy v rozsahu uvedenom v Čl. I. bod 1.1
zmluvy a kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prevziať a zaplatiť kúpnu cenu podľa Čl. II. tejto
zmluvy.

1.3.Predmet zmluvy bude financovaný zo zdrojov:
Program: Program rozvoja vidieka 2014-2020
Vyhlasovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou
akčnou skupinou Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva (ďalej len „MAS“)
Zameranie výzvy: 309085001 - 8.5. Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a
environmentálnej hodnoty ekosystémov (mimo Bratislavský kraj)
Kód výzvy: MAS_100/8.5/2
(ďalej len poskytovateľ) a vlastných zdrojov kupujúceho.
Čl. II
Kúpna cena
2.1. Kúpna cena za predmet kúpy podľa Čl. I. je stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov ako cena maximálna s možnosťou jej zmeny podľa Čl. II. bodu
2.5 zmluvy.
2.2. Cena je vrátane DPH, cla, správnych a iných poplatkov.
2.3. Kúpna cena za dodanie predmetu kúpy podľa Čl. I. bod 1.1 zmluvy:

P.Č.
1.
2
3
4
5
6

OZNAČENIE

M. j.

INFORMAČNÁ TABUĽA
INFORMAČNÉ TABUĽKY
LAVIČKY
STOLY
ODPADKOVÉ KOŠE
Tabuľky s QR kódom a
napojením na web obce Nižný
Hrušov

POČET
m. j.

JEDNOTKOVÁ
CENA /€/ bez

DPH

CELKOVÁ
CENA /€/ bez
DPH

kus
kus
kus
kus
kus

12
18
14
5
4

350,00
9,00
320,00
360,00
200,00

4200,00
162,00
4480,00
1800,00
800,00

kus

5

30,00

150,00

Spolu bez DPH
DPH 0%
SPOLU S DPH

11592,00
0,00
11592,00

Slovom: Jedenásťtisícpäťstodeväťdesiatdvaeur 00/100
Predávajúci nie je plátca DPH.
2.4. Bližšia špecifikácia ceny je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto
zmluvy.
2.5. Zmena ceny podľa Čl. II bod 2.1 zmluvy je prípustná:
- pri zmene výšky zákonnej sadzby DPH.
Čl. III
Čas plnenia a miesto dodania
3.1.

Čas plnenia tejto zmluvy je do 60 dní od účinnosti zmluvy dodávka.
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3.2. Zmluvný termín uvedený v Čl. III, bod 3.1 zmluvy je termín najneskoršie prípustný
a neprekročiteľný s výnimkou:
- zásahov spôsobených vis maior.
3.3 Predávajúci dodá predmet kúpy do: Prešovský kraj, okres Vranov nad Topľou, k. ú. Nižný
Hrušov, Turistický náučný chodník.
Čl. IV
Platobné a fakturačné podmienky
4.1. Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny podľa Čl. II zmluvy na základe riadneho
plnenia predmetu zmluvy podľa Čl. I tejto zmluvy.
4.2. Predávajúci nemá nárok na uhradenie preddavku.
4.3. Kupujúci uhradí dojednanú kúpnu cenu predávajúcemu po prevzatí predmetu kúpy alebo jej
časti na základe faktúry vystavenej predávajúcim. Prílohou faktúry bude dodací list.
4.4. Fakturácia bude vykonaná po dodaní a prevzatí predmetu zmluvy podľa čl. II, bodu 2.3..
4.5. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.
4.6. Kupujúci si vyhradzuje právo vrátiť faktúru v lehote splatnosti, ak táto nemá náležitosti
daňového dokladu. Dôvod vrátenia je kupujúci povinný vyznačiť na faktúre. Od okamihu
doručenia faktúry, ktorá spĺňa náležitosti daňového dokladu, začína plynúť nová 30 dňová
lehota splatnosti.
Čl. V
Zabezpečenie záväzkov
5.1. Neuhradením faktúry v stanovenej lehote podľa Čl. IV vzniká kupujúcemu povinnosť zaplatiť
úrok z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.
5.2. V prípade nesplnenia zmluvne dohodnutého termínu dodania predmetu kúpy má kupujúci právo
uplatniť si u predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z kúpnej ceny za každý začatý deň
omeškania z kúpnej ceny.
Čl. VI
Práva a povinnosti zmluvných strán
6.1. Predávajúci je povinný odovzdať predmet kúpy v plnom rozsahu v dohodnutom termíne
v bezchybnom stave.
6.2. Kupujúci je povinný na výzvu predávajúceho prevziať predmet kúpy v dohodnutom termíne
v mieste dodania podľa Čl. III bodu 3 tejto zmluvy.
Čl. VII
Prevod práv
7.1. Okamihom dodania predmetu kúpy podľa Čl. I tejto zmluvy je podpísanie a prevzatie predmetu
kúpy kupujúcim.

Za rozvoj Hrušova, spoločnými silami - tovary
Dodávka, montáž a správa nabíjacej stanice elektromobilov
Kúpna zmluva č. 22021

7.2. Okamihom dodania prechádza z predávajúceho na kupujúceho vlastnícke právo k predmetu
kúpy a nebezpečenstvo škody na predmete kúpy.
Čl. VIII
Zodpovednosť za vady
8.1. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet kúpy podľa Čl. 1 tejto zmluvy má v čase prevzatia
zmluvne dohodnuté vlastnosti, a že nemá vady, ktoré by znižovali jeho hodnotu alebo schopnosť
jeho využitia.
8.2. Za vady, ktoré vznikli, resp. vyšli najavo v záručnej dobe, nezodpovedá predávajúci iba vtedy,
ak boli spôsobené používaním predmetu kúpy v rozpore s návodom na obsluhu dodaným
výrobcom, resp. nevhodnými prevádzkovými podmienkami, ktoré nezapríčinil predávajúci.
8.3. Ak predávajúci poruší ustanovenia tejto zmluvy, kupujúcemu vzniká nárok na náhradu škody,
ktorá mu v dôsledku takéhoto konania vznikla v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
8.4. Predávajúci na vlastné náklady odstráni vady zistené v záručnej dobe.
8.5. Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neodstrániteľná, zaväzuje sa predávajúci dodať
náhradný predmet plnenia zodpovedajúcej kvality, na základe zápisu vyhotoveného
a podpísaného zmluvnými stranami.
8.6. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia tovaru.
8.7. Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými
prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie a to oprávnenými
osobami v zmysle zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí dotácie a poskytnúť im všetku
potrebnú súčinnosť
Čl. IX
Zánik zmluvy
9.1.
9.2.

Ak zmluvná strana poruší povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, druhá zmluvná strana môže
od zmluvy odstúpiť.
Zmluvné strany sa dohodli, že zásahy úradných miest a zásahy vis maior, ktorých dôsledkom
je nemožnosť plnenia niektorou zo zmluvných strán, sú dôvodom pre okamžité odstúpenie od
zmluvy.
Čl. X
Záverečné ustanovenia

10.1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka
a Občianskeho zákonníka.
10.2. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy alebo jej dodatky musia mať písomnú formu a musia byť
podpísané zmluvnými stranami.
10.3. Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, v plnom
rozsahu s ním súhlasia a prehlasujú, že pri podpise tejto zmluvy konali slobodne a že nebola
podpísaná v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok.
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10.4. Zmluva je vyhotovená v 4 prevedeniach, pričom každá zo zmluvných strán dostane po 2
rovnopisy.
10.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.
10.6 Predávajúci súhlasí so zverejnením tejto zmluvy na webovom sídle kupujúceho. Zmluva
nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle kupujúceho. Túto
skutočnosť oznámi kupujúci e-mailom predávajúcemu na adresu uvedenú v kúpnej zmluve
v článku I. Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom,
že dôjde k schváleniu žiadosti o NFP a procesu verejného obstarávania poskytovateľom
nenávratného finančného príspevku. V prípade neschválenia žiadosti o NFP alebo procesu
verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, objednávateľ si
vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy bez udania iného dôvodu v nadväznosti na doručenie
oznámenia o neschválení žiadosti o NFP alebo správy z kontroly verejného obstarávania,
ktorou poskytovateľ nenávratného finančného príspevku neschváli predmetné verejné
obstarávanie.
10.7 Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými
tovarmi kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP a to oprávnenými
osobami v zmysle zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku
potrebnú súčinnosť
Predávajúci

Kupujúci
V Nižnom Hrušove, dňa ...............................

...............................................
Ing. Jana Palková
Predseda
Príloha

č. 1 Špecifikácia plnenia

Vo Vranove nad Topľou, dňa 12.06.2021

...............................................
Kristián Kuták
Konateľ
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Príloha č. 1 Špecifikácia plnenia
INFORMAČNÁ TABUĽA
Materiál :
- obvodový rám : agát 10 x 10 cm,
- strieška šírka 30 cm x 1000 cm, porez guľatina 25 mm,
- D – Bond : 150 cm x 100 cm,
- polymerická fólia s UV lamináciou : 150 cm x 100 cm,
Rozmer : V: 2 m , Š : 1,7 m .
INFORMAČNÉ TABUĽKY podľa STN 01 8025
Materiál :
- D - Bond ,
- polymerická fólia s UV lamináciou .
LAVIČKY
Materiál :
- agátová guľatina min. priemer 10 cm ( neomietaná),
- agátová prizma 40 mm ( neomietaná),
- konštrukčné vruty 200 mm,
Rozmer : V: 40 cm , Š : 1,5 m ,H : 40 cm .
STOLY
Materiál :
- agátová guľatina min. priemer 10 cm ( neomietaná),
- agátová prizma 40 mm ( neomietaná),
- konštrukčné vruty 200 mm, minimálne 10 ks pre jeden stôl
Rozmer : V : 750 mm, D: 150 mm, Š : 700 mm .
ODPADKOVÉ KOŠE
Materiál :
- agátové dosky 25 mm ,
- agátová guľatina min. priemer 10 cm ,
- konštrukčné vruty 40 mm
- plechové pozinkované vedro 20 l .
Tabuľky s QR kódom a napojením na web obce Nižný Hrušov
- Vygenerovanie QR kódov
- Prepojenie na informácie o danom stanovišti/ stojisku/ odpočívadle
- Odkaz na nasledujúci QR kód
- Vyhotovenie tabuliek
- Osadenie tabuliek
Iné požiadavky - Úprava drevených prvkov
- Všetko drevo opracované metódou SHOU SUGI BAN, t.j. : opálenie, kartáčovanie
a lakovanie- prirodzená ekologická ochrana dreva – drevo sa po opálení horákom vykefuje
a natrie olejom. Drevo lepšie odoláva nepriaznivým poveternostným vplyvom. Takto
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ošetrené drevo nevyžaduje žiadnu ďalšiu údržbu a dlhšie vydrží.

Kupujúci
V Nižnom Hrušove, dňa ...............................

...............................................
Ing. Jana Palková
Predseda

Predávajúci
Vo Vranove nad Topľou, dňa 12.06.2021

...............................................
Kristián Kuták
Konateľ

