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Kúpna zmluva

uzatvorená podľa ustanovení § 409 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov medzi

Kupujúci:

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:
Kontaktná osoba:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Tel.:
E-mail:

(ďalej len "kupujúci")

Verejný obstarávatel':
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:

Článok l.
.Zmluvné strany

Stredná odborná škola technická
Okružná 693, 022 01 Čadca
00891452
2020551742
Ing. František Kajánek
PaedDr. Stanislav Špila
Prima banka Slovensko, a. s.

041 4327650
info@sostca.sk

Stredná odborná škola technická
Okružná 693, 02201 Čadca
00891452
2020551742
Ing. František Kajánek, riaditel' SOŠt Čadca

(ďalej len "verejný obstarávatel"')

Predávajúci:

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
rei.
E-mail:
Zapísaný v registri:

(ďalej len "predávajúci")

ESMO Žilina, a.s.
Rosinská cesta 8,010 08 Žilina
36442763
SK2022183559
Ing. Petr Král, predseda predstavenstva a generálny riaditel'
Tatra banka, a.s., pobočka Žilina

041/5254257
barcak@esmo.sk
Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka Č. 10524/L

Článok II.
Predmet kúpy

1. Predávajúci je vlastníkom predmetu kúpy:

Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky, uvedené v tomto článku a Prílohe Č. 1 tejto
zmluvy. Pokiaľ predávajúci predmet kúpy v čase uzatvárania tejto zmluvy ešte nevyrobil
a/nenadobudol k nemu vlastnícke právo, predávajúci vyhlasuje, že k predmetu kúpy uvedeného

"
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v tomto článku a v Prílohe Č. 1 nadobudne vlastnícke právo tak, aby mohol riadne a včas splniť
záväzok vyplývajúci z čl. III. tejto zmluvy.

Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky.

a) 1 ks procesor CNC kodu

b) 2 ks riadiaci systém sústruhu

c) 2 ks motor

d) 1 ks frekvenčný menič

e) 1 ks tlmivka

f) 2 ks krokový motor

g) 2 ks karta pohonov

h) 1 ks zdroj

i) 1 ks kabeláž

j) 1 ks istič

k) 1 ks svorkovnice

l) . 1 ks stýkače

m) 2 ks ventilátor

Článok III.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy uvedeného v Čl. II. ods. 1 tejto
zmluvy z predávajúceho na kupujúceho za podmienok stanovených touto zmluvou realizovaný na
základe Smernice Č. OS/2012 o verejnom obstarávaní v podmienkach Strednej odbornej školy
technickej Čadca s ciel'om zabezpečiť uplatňovanie jednotných postupov pri zabezpečovaní
obstarávania tovarov a v súlade so zákonom Č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.

2. Bližšia špecifikácia predmetu kúpy je uvedená v Čl. II. ods. 1. tejto zmluvy a v cenovej ponuke
predávajúceho v Prílohe Č. 1.

3. Predávajúci vyhlasuje, že pozná obsah cenovej ponuky.

IV.
Základné podmienky plnenia

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu uvedenému v záhlaví tejto zmluvy predmet kúpy podl'a
Čl. II. ods. 1 tejto zmluvy v čo najlepšej kvalite, v súlade so súťažnými podkladmi vo verejnom
obstarávaní a cenovou ponukou, ktorá tvorí Prílohu Č. 1 tejto zmluvy.

2. Predávajúci sa zaväzuje, že súčasne s dodávkou predmetu kúpy kupujúcemu podl'a ods. 1 tohto
článku v mieste dodania predmetu kúpy odovzdá nasledujúce sprievodné doklady:

a) faktúra a dodací list/záručný list
b) ďalšie písomné doklady potrebné na prevzatie a užívanie predmetu kúpy požadované

, kupujúcim

V.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1, Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu predmet kúpy špecifikovaný v Čl. II. ods, 1. tejto zmluvy,
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ako aj v cenovej ponuke, ktorá tvorí Prílohu Č. 1 tejto zmluvy v stave spôsobilom na riadne užívanie,
v čo najlepšej kvalite, v súlade výzvou na predkladanie ponúk vo verejnom obstarávaní.

2. Predávajúci predáva predmet kúpy, bez záložného práva ako aj iných práv zodpovedajúcich právam
tretích osôb k cudzej veci.

3. Kupujúci má právo predmet kúpy pri jeho prevzatí prezrieť alebo dať ho prezrieť treťou osobou a to
tak, aby mal možnosť skontrolovať množstvo dodávanej veci vo vzťahu k stavu, ktorý deklaruje
predávajúci v sprievodných dokladoch k predmetu kúpy a tiež tak, aby mohol zistiť zjavné vady
predmetu kúpy.

4. Kupujúci je povinný prevziať predmet kúpy podl'a tejto zmluvy a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu
dohodnutú v tejto zmluve spôsobom uvedeným v tejto zmluve.

5. Kupujúci je povinný písomne potvrdiť prevzatie predmetu kúpy na dodacom liste predloženom
predávajúcim a túto skutočnosť bez zbytočného odkladu písomne oznámiť kupujúcemu. Kupujúci si
však vyhradzuje právo neprevziať predmet kúpy a nepotvrdiť jeho prevzatie, pokial' predávajúci poruší
povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy a/alebo predmet kúpy nebol dodaný v požadovanom množstve,
kvalite alebo má zjavné vady.

VI.
Miesto a termín dodania predmetu kúpy

1. Predávajúci je povinný predmet kúpy uvedený v Čl. II. ods. 1 tejto zmluvy dodať kupujúcemu na
adresu Stredná odborná škola technická, Okružná 693, 022 01 Čadca.

2. Predávajúci je povinný predmet kúpy uvedený v Čl. II. ods. 1 dodať kupujúcemu do 14 dní od podpisu
tejto zmluvy.

VII.
Kúpna cena

1. Zmluvné strany sa dohodli na tejto kúpnej cene za predmet kúpy uvedený v Čl. II. ods. 1 tejto zmluvy
vo výške:

Cena bez DPH
DPH 20%
Cena celkom s DPH

osemdesiatosem centov)

6537,40 EUR
1 307,48 EUR

7844,88 EUR, (slovom sedemtisícosemstoštyridsaťštyri eur

VIII.
Platobné podmienky

1. Predávajúci vystaví faktúru na kupujúceho.

2. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu bankovým prevodom na základe faktúry predloženej alebo
doručenej predávajúcim. Faktúra podl'a predchádzajúcej vety musí zohl'adňovať všetky požiadavky
kupujúceho na predmet kúpy, inak je neplatná.

3. Predávajúci je povinný doručiť faktúru v dvoch vyhotoveniach a to v lehote 15 dní od termínu
odovzdania predmetu kúpy kupujúcemu, uvedeného v Čl. VI. ods. 2 tejto zmluvy.

4. Faktúra je splatná 30. deň po jej doručení kupujúcemu. Deň zaplatenia kúpnej ceny je deň odpísania
fakturovanej kúpnej ceny z účtu kupujúceho na účet predávajúceho.

5. Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu stanovené príslušnou platnou legislatívou.
V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti daňového dokladu, resp. budú v nej
uvedené nesprávne, alebo neúplné údaje, je kupujúci oprávnený túto faktúru vrátiť pred jej splatnosťou.
Opravenej alebo novej faktúre plynie nová 30 dňová lehota splatnosti od jej doručenia kupujúcemu.
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IX.
Vlastnícke právo k predmetu kúpy a nebezpečenstvo škody na ňom

1. Vlastnícke právo k predmetu kúpy prechádza na kupujúceho dňom zaplatenia kúpnej ceny podl'a tejto
zmluvy.

2. Nebezpečenstvo škody na predmete kúpy prechádza na kupujúceho dňom odovzdania a prevzatia
predmetu kúpy kupujúcim.

X.
Záväzok mlčanlivosti

1. Všetky informácie obsiahnuté v tejto zmluve ako i tie, ktoré si strany pre splnenie predmetu zmluvy
navzájom poskytli, sa považujú za dôverné a poskytnúť tieto informácie tretej osobe môže zmluvná
strana len po predchádzajúcom písomnom súhlase druhej zmluvnej strany. Tento záväzok mlčanlivosti
platí aj po ukončení tohto zmluvného vzťahu.

2. Povinnosť kupujúceho sprístupniť informácie podl'a ods. 1 tohto Či. v zmysle zákona č.211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám týmto nie je dotknutá.

Xl.
Zodpovednosť za vady

1. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet kúpy bude dodaný včas a riadne t.j. v súlade s touto
zmluvou.

2. V prípade, že sa po prevzatí predmetu kúpy kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe vady, ich opravu
hradí predávajúci na vlastné náklady.

3. Predávajúci podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že mu nie sú známe iné vady a poškodenia predmetu
kúpy, na ktoré by mal kupujúceho osobitne upozorniť. Pokia l' predávajúci predmet kúpy v čase
uzatvárania tejto zmluvy ešte nevyrobil a/nenadobudol k nemu vlastnícke právo, predávajúci
vyhlasuje, že ak kupujúceho pri dodaní tovaru osobitne neupozorní na vady a poškodenia predmetu
kúpy, platí, že predávajúci urobil vyhlásenie podl'a prvej vety tohto ods.

4. Predávajúci zodpovedá za vady predmetu kúpy, alebo jeho časti:
a) zrejmé (zjavné) vady/ množstvo, neúplnosť, zrejmá porušenosť zásielky apod.,
b) ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe a za skryté vady tovaru.

XII.
Záručné podmienky, záručný a pozáručný servis

1. Predmet kúpy podl'a tejto zmluvy je predávajúci povinný dodať kupujúcemu v parametroch
stanovených podl'a Či. V. ods. 1 tejto zmluvy, pri dodržaní príslušných noriem STN a v takom stave,
aby predmet kúpy bol spôsobilý na riadne a bezpečné používanie. Predmet kúpy musí byť nový
a nesmie byť pred dodanímkupujúcemu používaný.

2. Predávajúci poskytuje na predmet kúpy záruku. Doba záruky (základná záručná) doba je 24 mesiacov.
V prípade ak výrobca u niektorých predmetov kúpy poskytuje dlhšiu záručnú dobu než 24 mesiacov,
platí záručná doba stanovená výrobcom. Záručná doba začína plynúť odo dňa potvrdenia dodacieho
listu kupujúcim bez výhrad. Dodací list plní súčasne funkciu záručného listu a musia v ňom byť
uvedené záručné podmienky, vrátane záručných lehôt a tieto musia byť odsúhlasené kupujúcim pred
podpisom tejto zmluvy.

3. Záruka podľa ods. 2 tohto Či. sa nevzťahuje na tieto vady predmetu kúpy:

a) ak kupujúci použije v zariadení podl'a Či. II ods. 1 cudzie diely bez súhlasu predávajúceho,
okrem prípadu, ak predávajúci bez dostatočného odôvodnenia odoprel dať kupujúcemu súhlas
so zásahom do predmetu kúpy a okrem prípadu, ak kupujúci použil v zariadení cudzie diely
z dôvodu, že predávajúci neodstránil vadu včas,

b) poškodenie nesprávnou obsluhou, avšak len pod podmienkou, že predávajúci odovzdal
kupujúcemu návod na obsluhu v zmysle tejto zmluvy,

c) poškodenie nesprávnym umiestnením (vlhkosť, prašnosť, atď.), avšak len pod podmienkou, že
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predávajúci odovzdal kupujúcemu návod na obsluhu v zmysle tejto zmluvy,
d) vyššou mocou (povodeň, oheň, nesprávne sieťové napätie).

4. Predávajúci zodpovedá nielen za faktické, ale aj za právne vady predmetu kúpy.

5. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bola vec v oprave.

6. K reklamácii je kupujúci povinný pripraviť:

- predmet kúpy,
- popis závady,
- originál záručného/dodacieho listu so zodpovedajúcim sériovým číslom
- objednávku na opravu v prípade pozáručnej opravy.

7. Predávajúci sa zaväzuje v dobe záruky nastúpiť na servis do 48 hodín od nahlásenia vady a vykonať
servisné opravy bezplatne v lehote dohodnutej s kupujúcim, inak v primeranej lehote vzhl'adom
k povahe a rozsahu vady. Ak si kupujúci vyžiadal neopodstatnený servisný zásah alebo ak bol
servisný zásah zmarený neposkytnutím súčinnosti kupujúceho, uhradí náklady na tento zásah
kupujúci. V prípade, ak predávajúci nenastúpi na servis do 48 hodín od nahlásenia vady a/alebo
v prípade, ak predávajúci neodstráni vadu v lehote stanovenej podl'a tejto zmluvy, má kupujúci právo
odstrániť vadu sám, alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady predávajúceho. Tým nie je
dotknuté právo kupujúceho na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody. Ustanovenie tohto odseku sa
primerane použije aj na ostatné vady.

8. Ak po odovzdaní predmetu kúpy dôjde zo strany kupujúceho k poškodeniu alebo nesprávnej funkcii
predmetu kúpy preukázatel'ne vplyvom neodborného zásahu do konštrukcie alebo funkcií predmetu
kúpy, v rozpore s pokynmi uvedenými v návode na obsluhu, ktorý predávajúci dodal spolu s
predmetom kúpy, nejedná sa o záručnú udalosť. Záruka sa nevzťahuje ani na poškodenie predmetu
kúpy spôsobené nevhodnou manipuláciou alebo jeho použitím v rozpore s pokynmi uvedenými
v návode na obsluhu, ktorý predávajúci dodal s predmetom kúpy.

XIII.
Sankcie

1. Ak sa kupujúci omešká s riadnym zaplatením kúpnej ceny podl'a Čl. VII. tejto zmluvy v termíne
určenom podl'a tejto zmluvy, má predávajúci právo na úrok z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej
sumy za každý deň omeškania.

2. V prípade omeškania predávajúceho s dodávkou predmetu kúpy v lehote podl'a Čl. VI. ods. 2 tejto
zmluvy, má kupujúci právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z hodnoty nedodaného tovaru za každý
deň omeškania.

3. V prípade, ak predávajúci nedodrží termín odstránenia vady, má kupujúci právo na zmluvnú pokutu vo
výške 100 € za každý aj začatý týždeň omeškania predávajúceho.

XIV.
Ukončenie a odstúpenie od zmluvy

1. Túto zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán.

2. Od tejto zmluvy je kupujúci oprávnený jednostranne odstúpiť v prípade podstatného porušenia tejto
zmluvy predávajúcim.

3. Podstatným porušením tejto zmluvy po vzájomnej dohode oboch' zmluvných strán je porušenie
povinností predávajúceho uvedených v Čl. II., Čl. 111., Čl. IV., Čl. V. ods. 1, ods. 2 , ods. 3, Čl. VI., Čl.
VIII. ods. 2., Čl. Xl. ods. 3 a v Čl. XII. ods. 1, ods. 2 a ods. 7 tejto zmluvy.

4. Na nedodržanie zmluvných podmienok musí byť predávajúci upozornený doručeným listom alebo e-
mailom a musí mu byť stanovená primeraná lehota na nápravu. Primeranosť lehoty sa stanoví podl'a
duhu, rozsahu a intenzity porušenia - nedodržania zmluvných podmienok. Poskytnutie primeranej
lehoty na nápravu sa nevyžaduje, ak sa jedná o podstatné porušenie tejto zmluvy.

5. Odstúpenie od tejto zmluvy je účinné dňom jeho doručenia predávajúcemu.
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XV.
Kontrola, audit, overovanie na mieste

1. Predávajúci sa zväzuje strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s vytvorením diela,
prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluva o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku č. 120/2012/1.1/0PV oprávnenými osobami v zmysle článku 12 Všeobecných
zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (príloha č. 2) tejto
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 120/2012/1.1/0PV ~ poskytnúť im všetku
potrebnú súčinnosť.

XVI.
Záverečné ustanovenia

1. Túto zmluvu je možné meniť len formou písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými
stranami. Dodatok bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

2. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka a právnymi predpismi s ním súvisiacimi.

3. Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých obdrží kupujúci dve vyhotovenia
a predávajúci jedno vyhotovenie.

4. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu štatutármi zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke kupujúceho.

5. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola spísaná podľa ich slobodnej a vážnej vôle, že si ju riadne
prečítali, súhlasia s ňou a na dôkaz záväznosti a súhlasu túto zmluvu podpisujú.

6. Príloha Č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

v • v eJ J .ť J LO fLfV Cadci, dna .

za kupujúceho

V Žiline, dňa ..:!:!..:?. ..~.~.(~..
za predávajúceho

OZ'"" r č: r-,'. L.:':-·~ ~.. r... "-,J'
10 oa Žilina

I '0: 36442763 (2)
v DPH: SK2022103559

Ing. František Kajánek,
riaditeľ

Stredná odborná škola technická Čadca

Ing. etr Král,
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

ESMO Žilina, a.s.
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,. Názov (technické parametre) Počet Iksl

Procesor cnc kodu Heidenhain 1

Riadiaci systém sústruhu, CNC kód OIN 66025 2

Motor async. 3f, 230 VAC 1,1kW, 2850 ot.lmin. 2

Frekvenčný menič 1x230 VAC 150 Hz, Frekv. 1-150Hz vekt.
riadenie 1

Tlmivka 6 mH /10 A 1

Krokový motor 2Nm, In 3A, L 3,8 mH 2

Karta pohonov 12-48 VOC 10,4-3,3Amikrokrok. 41 8 /16, PS
35 2

Zdroj: Vstup 230 VAC 150HzVýstup: 48VOC Ilpeak 10A 1

Kabeláž + montáž1,5mm2: 5m, 0,75mm2: 10m,0,5mm2: 5m,
0,14mm2: 9m 1

). Istič 160 ABB 1

l. Svorkovnice WAGO 279/1,5 1

) Stýkače 2020 ELKO 1..

l. Ventilátor Siemens 220VAC 2
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