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KÚPNA ZMLUVA č. 34/2014
uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov a § 3 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. a o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona neskorších predpisov medzi týmito
zmluvnými stranami:
I. Zmluvné strany
1.1.

Kupujúci:
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
Sídlo:
Komenského 215, 038 52 Sučany
IČO:
00627844
V zastúpení:
RNDr. Vasíl Dorovský- riaditeľ
Bankové spojenie: SK69 8180 0000 0070 0010 3749
(ďalej aj ako „Kupujúci")

1.2.

Predávajúci:

ba kieho, s.r.o.
ul. A. Hlinku 2311/16, 960 01 Zvolen
IČO:
36048101
DIČ:
2021736882
IČDPH:
SK2021736882
Bankové spojenie:
Tatra banka
Číslo účtu:
2923826694/1100
V zastúpení:
Mgr. Veronika Miškolciová
Obchodný register: Banská Bystrica, Vložka číslo: 7085/S, Oddiel: Sro
(ďalej aj ako „Predávajúci")

Kupujúci a Predávajúci spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany" a každý z nich ďalej aj ako
„zmluvná strana"
II. Východiskové podklady
2.1 Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, ktorej víťazom sa stal Predávajúci.
2.2 Táto zmluva sa uzatvára v súvislosti s realizáciou projektu „Prirodzenosťou človeka je
tvoriť, inovovať a modernizovať", ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho
spoločenstva v rámci Operačného programu „Vzdelávanie" prioritná os „1 Reforma
systému vzdelávania a odbornej prípravy" opatrenie: „1.1 Premena tradičnej školy na
modernú".
III. Predmet zmluvy
3.1 Názov predmetu zákazky: Chemicko-biologické laboratórium.
3.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 1 tejto
kúpnej zmluvy.
3.3 Kupujúci sa zaväzuje predmet kúpnej zmluvy vymedzený v predchádzajúcich dvoch
odsekoch prevziať zmluvne dohodnutým spôsobom a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu
uvedenú v Článku IV. tejto zmluvy.
3.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy nepoškodený a bez závad.
3.5 Súčasťou predmetu zmluvy je aj doprava do miesta dodania predmetu zmluvy.
3.6 Predmet zmluvy a všetky jeho časti musia dosahovať všetky parametre uvedené v Prílohe
č. 1 tejto zmluvy.

IV. Kúpna cena, platobné podmienky
4.1 Cena za predmet zmluvy v rozsahu článku III. tejto zmluvy je stanovená dohodou
zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacej
vyhlášky v znení neskorších predpisov.
Cena za predmet zmluvy spolu bez DPH:
DPH 20%:
Cena za predmet zmluvy spolu s DPH:

14 865,00 €
2 973,00 €
17 838,00 €

4.2 Cenu za predmet zmluvy je možné meniť iba pri zmene sadzby DPH, prípadne za iných
zákonom stanovených podmienok. Úprava ceny musí byť uskutočnená výhradne formou
písomného dodatku k tejto zmluve.
4.3 V kúpnej cene^sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho spojené s plnením predmetu
zmluvy podľa Článku III. tejto zmluvy vrátane obalu, dopravy na miesto plnenia, preclenia
tovaru.
4.4 Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzku
spôsobom a v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou.
4.5 Po dodaní predmetu zmluvy alebo jeho časti podľa Článku. V tejto zmluvy a jeho prevzatím
v mieste plnenia vystaví predávajúci daňový doklad na dodaný predmet zmluvy, alebo jeho
časť a odošle ho, alebo odovzdá na adrese kupujúceho vo dvoch výtlačkoch. Daňový
doklad musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v platnom znení. K daňovému dokladu je predávajúci povinný priložiť
potvrdený dodací list.
4.6 Splatnosť faktúr je dohodnutá na 30 dní od ich doručenia kupujúcemu. Pre tento účel sa
za deň úhrady považuje dátum odpísania platnej sumy z účtu kupujúceho.
4.7 Kupujúci je oprávnený vrátiť daňový doklad, ktorý nemá zákonom a zmluvou požadované
náležitosti a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením daňového dokladu
prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia
opraveného daňového dokladu.
V.

Dodacie podmienky

5.1 Predmet kúpnej zmluvy sa zaväzuje predávajúci dodať kupujúcemu najneskôr do 6
mesiacov odo dňa podpísania tejto zmluvy. Miestom dodania je: Bilingválne gymnázium
Milana Hodžu, Komenského 215, 038 52 Sučany.
5.2 Odovzdanie bude vykonané povereným zástupcom predávajúceho a prevzatie
zástupcom kupujúceho v mieste plnenia po vzájomnej dohode.
5.3 V prípade, že kupujúci odmietne prevziať predmet zmluvy napriek tomu, že predmet
zmluvy je pripravený na prevzatie, je splnenie predmetu zmluvy splnené jeho uskladnením
u predávajúceho. Predávajúci bude o tejto skutočnosti kupujúceho informovať písomne.
5.4 Predmet zmluvy uvedený v Článku. III. tejto zmluvy je splnený jeho úplným prevzatím.
VI.
Kvalita tovaru
6.1 Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy riadne,
včas a v požadovaných
vlastnostiach, množstve, v akosti a v prevedení podľa Článku III. tejto zmluvy.
6.2 Záručná doba pre jednotlivé druhy tovaru, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, začína plynúť
dňom podpísania dodacieho listu kupujúcim a trvá 24 mesiacov na celý predmet zmluvy
pokiaľ nie je uvedené inak.

6.3 Kupujúci je povinný závady písomne oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po
ich zistení, najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby. Nároky kupujúceho zo závad
tovaru sa riadia ustanoveniami § 436 Obchodného zákonníka.
6.4 V prípade zistenia závady vykoná prvotné oznámenie predávajúcemu o jej zistení
zamestnanec
používateľa
prostredníctvom
mailom
na
mailovú
adresu:
bakieho(a)bakieho.sk
6.5 Nebezpečenstvo škody v dodávke (nekompletnosť, poškodenie) prechádza na kupujúceho
v momente odovzdania - prevzatia predmetu zmluvy kupujúcim. Kupujúci si vyhradzuje
právo neprevziať poškodený alebo nekompletný predmet kúpy.
VII. Zmluvné pokuty a sankcie
7.1 Kupujúci je oprávnený uplatniť u predávajúceho zmluvnú pokutu za nedodanie predmetu
kúpy v dohodnutom čase a to 0,02% z kúpnej ceny za každý deň omeškania s plnením.
Pokuta bude jednostranne započítaná s kúpnou cenou.
7.2 Predávajúci je oprávnený uplatniť u kupujúceho zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou
kúpnej ceny a to 0,02% z kúpnej ceny za každý deň omeškania s plnením.
7.3 Zmluvné pokuty dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či
a v akej výške vznikne druhej strane škoda.
VIII. Záverečné ustanovenia
8.1 Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných
písomných dodatkov, ktoré budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami
oboch zmluvných strán a tým sa stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
8.2 Neoddeliteľnou časťou tejto zmluvy je aj príloha:
Príloha č. 1 „ Opis predmetu zmluvy"
Príloha č. 2 „ Podrobná kalkulácia"
8.3 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve ustanovené inak, zmluvné strany sa riadia právnymi predpismi
v zmysle Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
8.4 Predávajúci sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu/overovania a kontroly na mieste
súvisiaceho s dodávanými službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy
o poskytnutí NFP a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12 Všeobecných zmluvných
podmienok Zmluvy o NFP č. 121/2014/1.1/OPV a poskytne im všetku potrebnú súčinnosť.
8.5 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú - 6 mesiacov, ktoré začínajú plynúť dňom účinnosti
tejto zmluvy.
8.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia podpísanej zmluvy.
8.7 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, dva sú určené pre Kupujúceho a dva pre
Predávajúceho.
8.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli dôkladne oboznámené, že nebola
uzatvorená v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok a že na znak svojho
súhlasu ju prostredníctvom svojich zástupcov podpisujú.
V Sučanoch dňa .MM.

Vo Zvolene dňa: 24.07. 2014
s.r.o.
1. MO. í-»'""«3ll ' « "

.»

ačDPH:SK2021736882

Kupujúci

2014

Príloha č. 1 „Opis predmetu zmluvy"
Názov položiek

Obojstranný 2-miestny
laboratórny stôl pre
2.2.1.
chemicko - biologické
laboratórium

Obojstranný 2-miestny
2.2.2. umývací stôl pre chemicko
- biologické laboratórium

Počet
kusov

Minimálne požadované parametre
Obojstranný laboratórny stôl pre dvoch študentov,
kovový rám, doska postforming, priestor pre
vedenie médií, výškovo nastaviteľné nožičky,
materiál oceľová celorámová konštrukcia, min.
profil 40x20mm, vypaľovaná prášková farba,
8
vrchná doska postforming 28 mm, ostatné výplne
LDT min. hrúbka 18 mm, hrany ABS min. 2 mm.
Zadná výplň (krytovanie tunela na vedenie médií) k
obojstranným laboratórnym stolom LDT hrúbka
min. 10 mm, hrana ABD 2 mm.
Obojstranný umývací laboratórny stôl s dvomi
umývadlami, kovový rám, doska postforming,
nerezové umývadlá, výškovo nastaviteľné nožičky,
materiál oceľová celorámová konštrukcia, min.
profil 40x20 mm, vypaľovaná prášková farba,
vrchná doska postforming 28 mm, ostatné výplne
2
LDT min. hrúbka 18 mm, hrany ABS min. 2 mm, 2
x nerezový drez, 2 x chemicky odolný odpad, 2 x
jednopáková zmiešavacia batéria. Zadná výplň
(krytovanie tunela na vedenie médií) k
obojstranným laboratórnym stolom LDT hrúbka
min. 10 mm, hrana ABD 2 mm.

Špeciálna obojstranná
laboratórna odkladacia
2.2.3.
polica pre chemicko biologické laboratórium

Špeciálna obojstranná odkladacia laboratórna
8 dvojpolica, doska postforming, vypaľovaná
prášková farba, vrchná doska postforming 28 mm.

Bočná výplň stola pre
2.2.4. chemicko -biologické
laboratórium

Bočná výplň k obojstranným laboratórnym stolom
(prekrytie bočných plôch zostavy obojstranných
2
laboratórnych stolov) LDT hrúbka min. 10 mm,
hrana ABS 2 mm).

Laboratórna vpusť pre
2.2.5. chemicko - biologické
laboratórium
Vodovodná batéria pre
2.2.6. chemicko - biologické
laboratórium
Elektropanel 230V pre
2.2.7. chemicko -biologické
laboratórium
Propán - butanový horák s
2.2.8. náplňou pre chemicko biologické laboratórium

8

Keramická laboratórna vpusť, vrátane chemicky
odolného odpadu.

Nerezová, jednopáková zmiešavacia vodovodná
4 batéria k laboratórnej vpusti, s možnosťou
pripojenia koncovky na vodnú vývevu.
8

Elektropanel obsahuje dve chránené zásuvky na
230V, prevedenie obal plast, farba biela.

16

Bunsenov horák pre násuvnú alebo ventilovú
náplň, s ihlovým ventilom a reguláciou vzduchu.

Príloha č. 2 „Podrobná kalkulácia"
Sučany

Počet
kusov

Cena za 1 ks s
DPH

Cena spolu s
DPH

2.2.1,

Obojstranný 2-miestny laboratórny stôl
pre chemicko - biologické laboratórium

8

1 000,00 €

8 000,00 €

2.2.2.

Obojstranný 2-miestny umývací stôl pre
chemicko - biologické laboratórium

2

1 550,00 €

3 100,00 €

8

295,00 €

2 360,00 €

Špeciálna obojstranná laboratórna
2.2.3. odkladacia polica pre chemicko biologické laboratórium
2.2.4.

Bočná výplň stola pre chemicko biologické laboratórium

2

257,00 €

514,00 €

2.2.5.

Laboratórna vpusť pre chemicko biologické laboratórium

8

59,00 €

472,00 €.

2.2.6.

Vodovodná batéria pre chemicko biologické laboratórium

4

90,00 €

360,00 €

2.2.7.

Elektropanel 230V pre chemicko biologické laboratórium

8

199,00 €

1 592,00 €

2.2.8.

Propán - butanový horák s náplňou pre
chemicko -biologické laboratórium

16

90,00 €

1 440,00 €

Spolu s DPH
Spolu bez DPH

17 838,00 €
14 865,00 €

