Kúpna zmluva
uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov
Článok I.
Zmluvné strany
Predávajúci:

TYRSIG s.r.o., Lieskovec 616, 962 21 Lieskovec

Štatutárny zástupca :

Bc. Stanislav Krupa – konateľ

IČO:

36 846 741

DIČ:

2022462046

Zapísaný:

Okresný súd Banská Bystrica, vložka číslo: 13755/S

Bankové spojenie:

Tatra banka

Č. ú:

2627757014/1100

Tel./fax:
Mobil:

0948 566 556

E-mail:

info@tyrsig.com

Za technickú stránku veci zodpovedá: Ondrej Pelc - konateľ
(ďalej ako „predávajúci“)
Kupujúci:

Obec Látky

Sídlo:

Látky 36, 985 45 Látky

Štatutárny zástupca: Ľubomír Bahleda - starosta obce
IČO:

00 316 148

DIČ:

2021237108

Tel.

045/ 5376 333

Mobil:

0903 290 900

Bankové spojenie:

VÚB, a.s.

Č. ú:

18021352/0200

E-mail:

starosta@obeclatky.sk

Za technickú stránku veci zodpovedá: Ľubomír Bahleda - starosta obce
(ďalej len „kupujúci“)
Článok II - Úvodné ustanovenia
Kupujúci na obstaranie predmetu tejto Kúpnej zmluvy použil postup verejného obstarávanieverejnú súťaž podľa § 99 a nasl. zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok III - Predmet plnenia zmluvy
3.1 Predmetom plnenia zmluvy je dodávka, nainštalovanie a uvedenie do prevádzky bezdrôtového
obecného rozhlasu pre obec Látky. Bezdrôtový rozhlas bude umiestnený v centrálnej časti obce
Látky a priľahlých osadách.
3.2 Súčasťou zákazky bude aj oživenie a uvedenie do prevádzky bezdrôtového systému, vykonanie
kontroly počuteľnosti, zvukových skúšok, donastavenie reproduktorov pre optimálnu počuteľnosť
a pokrytie signálom, zakreslenie reproduktorov do mapy obce, odovzdanie systému s revíznou
správou a zaškolenie obsluhy.
3.3 Technická špecifikácia dodávky tovaru, ktorá je daná minimálnymi technickými parametrami
jednotlivých druhov tovarov, je uvedená v prílohe zmluvy, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
Jednotlivé tovary spĺňajú príslušné technické normy platné v SR.
3.4 Predávajúci pred začatím prác vypracuje realizačný projekt bezdrôtového rozhlasu pre
vykonanie schvaľovacieho konania pre pripojenie na elektrizačnú sústavu prípadne
telekomunikačný úrad.
Článok IV – Cena
4.1 Cena za predmet plnenia zmluvy je stanovená v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov.
4.2 Spôsob vytvorenia ceny (cenové pravidlá) je v súlade s § 2 zákona o cenách založený na cene
obchodného alebo sprostredkovateľského výkonu, ekonomicky oprávnených nákladoch a
primeranom zisku.
4.3 Navrhovaná cena zahŕňa všetky ekonomicky oprávnené náklady predávajúceho vynaložené v
súvislosti s dodávkou predmetu zmluvy (náklady za tovar, na obstaranie tovaru, dopravu na miesto
dodania, poistenie do času prechodu nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho, obaly, ako aj
všetky ďalšie súvisiace služby uvedené v článku III, iné súvisiace platby, inštalácia a uvedenie do
prevádzky…) a primeraný zisk.
4.4 Zmluvné strany sa dohodli na maximálnej cene za predmet dodávky vo výške:
DPH, slovom: Devätnásttisícosemstoosemdesiatosem EUR a osemdesiat centov.

19 888,80 s

a v členení:
cena celkom bez 16 574,DPH 20%

3 314,80

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Cena zákazky celkom s DPH 19 888,80
4.5 Integrálnou súčasťou tejto zmluvy je ocenená špecifikácia dodávky tovaru tvoriaca prílohu k
tejto zmluve.

Článok V – Čas plnenia zmluvy
5.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy uvedený v článku III tejto zmluvy
v dohodnutom termíne do 3 mesiacov po podpise zmluvy.
5.2 Predávajúci je povinný bez meškania písomne informovať kupujúceho o vzniku akejkoľvek
udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje dodanie predmetu zmluvy s dôsledkom na predlženie termínu
podľa bodu 5.1.
Článok VI - Miesto dodania predmetu zmluvy
6.1 Miestom dodania predmetu zmluvy je : Obec Látky a priľahlé osady
Článok VII - Platobné podmienky
7.1 Cena za do dodanie predmetu zmluvy bude uhradená na základe vystavenej faktúry
predávajúcim.
7.2 Predávajúci nepožaduje preddavok na plnenie zmluvy.
7.3 Predávajúcemu vzniká právo vystaviť faktúru dňom podpísania dodacieho listu, po dodaní
tovaru, jeho nainštalovaní a ďalších úkonoch uvedených v bode 3.2.
7.4 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa prevzatia a odsúhlasenia faktúry kupujúcim. Ak
predložená faktúra nebude vystavená v súlade s platnou zmluvou, kupujúci ju vráti v lehote
splatnosti predávajúcemu na dopracovanie. Opravená faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej
doručenia kupujúcemu.
7.5 Faktúry budú uhrádzané výhradne prevodným príkazom.
Článok VIII - Záruka na tovary
8.1 Záručná doba pre celý predmet zákazky je 24 mesiacov. Záruka začína plynúť nasledujúci deň
po skončení preberacieho konania a podpísania dodacieho listu. Záruka neplynie v čase, kedy
kupujúci nemohol predmet zmluvy riadne užívať pre nedostatky, za ktoré zodpovedá predávajúci.
8.2 Predávajúci zodpovedá za to, že tovary tvoriace predmet plnenia zmluvy budú mať počas
záručnej doby vlastnosti stanovené výrobcom, najmä v súlade so sprievodnou technickou
dokumentáciou.
8.3 Kupujúci sa zaväzuje, že reklamáciu uplatní bezodkladne po jej zistení telefonicky, e-mailom,
prípadne inou písomnou formou.
8.4 Predávajúci sa zaväzuje začať s vybavovaním reklamácie do troch dní po prijatí reklamácie
podľa bodu 8.3 a nedostatky odstrániť v čo najkratšom čase, ktorého zmluvné strany dohodnú.

8.5 Záručná oprava sa vykonáva bez nároku na úhradu akýchkoľvek súvisiacich nákladov
predávajúceho ako sú napr. dopravné náklady, výmena komponentov alebo iných častí predmetu
zmluvy a pod.
8.6 V prípade, ak sa na nahlásenú vadu nevzťahuje záruka v zmysle záručných a reklamačných
podmienok tejto zmluvy a kupujúci trvá na vykonaní servisnej opravy, táto sa uskutoční na náklady
kupujúceho.
Článok IX- Nadobudnutie vlastníckeho práva
9.1 Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny.
9.2 Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy znáša predávajúci až do času odovzdania predmetu
zmluvy po podpise dodacieho listu a odovzdávacieho protokolu.
Článok X- Sankcie
Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovné sankcie:
10.1 V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru má kupujúci právo na uplatnenie
zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny nedodanej časti tovaru za každý deň omeškania.
Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok kupujúceho na prípadnú náhradu škody;
10.2 V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny má predávajúci právo na
uplatnenie úroku z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej ceny za každý deň omeškania.
Článok XI – Záverečné ustanovenia
11.1 Vzťahy zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
11.2 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy si vyžadujú písomný súhlas zmluvných strán
a musia byť podpísané ich oprávnenými zástupcami.
11.3 Kupujúci je oprávnený kontrolovať priebeh dodávky predmetu zmluvy a v prípade zistenia
porušenia bezpečnosti pri práci prerušiť plnenie zmluvy. Za bezpečnosť pri práci v plnom rozsahu
zodpovedá predávajúci.
11.4 Kupujúci si vyhradzuje právo znížiť objem dodávky z predmetu zmluvy vzhľadom na
množstvo finančných prostriedkov. Pod znížením objemu dodávky sa rozumie zníženie počtu
osadzovaných bodov, tak aby nebola znížená funkčnosť systému.
11.5 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je špecifikácia predmetu zmluvy.
11.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, zmluva nebola uzatvorená
v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej
obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali

11.7 Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane po dve
vyhotovenia.
11.8 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
11.9 Zmluva nadobudne účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že obci
bude poskytnutý nenávratný finančný príspevok zo štátneho rozpočtu. V prípade, že nebude
poskytnutý nenávratný finančný príspevok zo štátneho rozpočtu, verejný obstarávateľ si vyhradzuje
právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať bez finančných nárokov
zmluvných strán.
V Látkach,

dňa 31. 06. 2013.

Za kupujúceho :
...................................................
Ľubomír Bahleda , v.r.
starosta obce

V Látkach

dňa 21. 06. 2013

Za predávajúceho :
.........................................................
Bc. Stanislav Krupa, v.r.
konateľ

