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KUPNA ZMLUVA

uzatvorená  podľa  §  409  a  nasl.  zákona  č.   513/1991   Zb.  Obchodný  zákonník  a  §  3  ods.  2  zákona  č.
343/2015  Z.  z.  o  verejnom  obstarávanĺ  a  o  zmene  a  doplnenĺ  niektorých  zákonov  v  znení  neskorších
predpisov (ďalej len „zmluva") medzi týmito zmluvnými stranami

1.

Zmluvné strany

Kupujúci: Gymnázium, U].17. novembra 1180, Topol'čany
Sĺdlo:    U1.17. novembra  1180/16, 955 01  Topoľčany

Zčastŕpôäýl:6oP2ZgDr.MartinaMazáňová,PhD.
DIČ:    2021291415
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica ,a.s., Bratislava
IBAN:   SK33  8180 0000 0070 00312268

Kupujúci nie je platcom DPH.
(ďalej len „Kupujúci")

Predávajúci:

Obchodné meno: KANCPAPIER, s.r.o.
Sĺdlo: Dopravná 2 , Topoľčany 955 01
Zastúpený: Dezider Kováčik - konateľ
IČO:  36564931
DIČ: 2021898923
IČ DPH:  SK2021898923
Bankové spojenie: ČSOB
IBAN: SK60 7500 0000 0040 07914030
Zapĺsaný v: Okresný súd Nitra
Odd.:Sro., vl. č.:/ iné:  15302m

Predávajúci je/nie je platcom DPH.
(ďalej len „Predávajúci")
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11.

Predmet zm]uvy a termĺn dodania

1.   Predmetom zmluvy je nákup -„Technického vybavenia a učebných pomôcok" v rámci projektu:
"Kvalitné   vzdelávanie   -   cestovný   lístok   do   ]epšej   budúcnosti",   ktorý  je   schválený   na

financovanie   v   rámci   operačného   programu   Ľudské   zdroje   na   MŠVVŠ   SR,   kód   projektu
v lTMS2014+:   312011V658, podrobná   špecifikácia  je   uvedená   v   prĺlohe   č.1    -Špecifikácia

predmetu zákazky, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy vrátane ich dodávky, montáže a
zaškolenia obsluhy a likvidácie odpadov.

2.    Predávajúci    sa   zaväzuje    dodať  predmet  zmluvyvrozsahu  podľa   prĺlohy  č.    1   tejto zmluvy
v   predpĺsanom      množstve   a      podľa      požadovanej      špecifikácie   a   v   štandardnej      kvalite
zodpovedajúcej všetkým technickým nomám SR.

3.   Temĺn  dodania  predmetu  zmluvy je  do  6  mesiacov  odo  dňa,  kedy  kupujúci  pĺsomne  vyzve
predávajúceho na dodanie predmetu zmluvy.

4.   Predávajúci   sa  zaväzuje  predmet  zmluvy  dopraviť  do  miesta  dodania:   Gymnázium,  Ul.   17.
novembra 1180/16, 955 01 Topo]'čany

111.

Dodacie podmienky

1.   Kupujúci sa zaväzuje tento predmet zmluvy prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu podľa článku
IV.

2.    Kupujúci sa zaväzuje spolupôsobiť s predávajúcim.

3.    Spolu s predmetom zmluvy budú kupujúcemu odovzdané nasledovné doklady :
-daňový doklad
-záručný list, servisná knižka, príp. ostatné potrebné doklady a manuály
-dodacĺ list alebo preberací protokol.

4.    Pri   prevzatĺ   predmetu   zmluvy   podpĺšu   zmluvné   strany   prostredníctvom   svojich   poverených
zástupcov dodacie listy alebo preberacie protokoly, ktoré budú prĺlohou daňového dokladu.

5.   Odovzdanie  bude  vykonané  povereným  zástupcom  predávajúceho  -  servisným  technikom  a
prevzatie  zástupcom  kupujúceho-konečného  prijĺmateľa  resp.  riaditeľom  organizácie,  v  mieste
dodania v temíne na základe dohody, najneskôr v termĺne dodania uvedeného v čl.  111 ods. 3 tejto
Zmluvy.  Predávajúci je  povinný  vyrozumieť  kupujúceho  (faxom,  alebo  mailom)  o  pripravenosti
predmetu zmluvy k odovzdaniu - prevzatiu minimálne 2 pracovné dni vopred.

6.    Predmet zmluvy uvedený v čl.  111. tejto zmluvy je splnený jeho prevzatĺm a podpísanĺm dodacieho
listu alebo preberacieho protokolu zástupcom kupujúceho. Na dodacom liste je predávajúci povinný
uviesť výrobné čĺslo dodávaného predmet zmluvy (identifikačné znaky) a jeho jednotkovú cenu.
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7.   V prĺpade, ak kupujúci preukázateľne odmietne prevziať predmet zmluvy napriek tomu, že predmet
zmluvy  je  pripravený  na  prevzatie,  je  splnenie  predmetu  zmluvy  splnené  jeho  uskladnenĺm  u
predávajúceho. Predávajúci bude o tejto skutočnosti kupujúceho informovať písomne.

8.    Predávajúci  je  povinný  pri   dodaní  predmetu  zmluvy  odovzdať  používateľovi   všetky  doklady
nevyhnutné k jeho prevzatiu a pouŽívaniu, ako aj doklady uvedené v ods. 3.

9.   Predávajúci  vyhlasuje,  Že  predmet  kúpy  dodávaný  v  rámci  predmetu  tejto  zmluvy  je  doteraz
nepoužívaný a jeho technické a prevádzkové parametre sa zhodujú s parametrami uvádzanými    ich
výrobcom,      predmet      zmluvy je      nový,      prvotriedneho      vyhotovenia      a  z  prvotriednych
materiálov.

IV.
Kúpna cena

1.    Kúpna cena bola stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.  z. o
cenách  v  znení  neskorších  predpisov  a  vyhláškou  Ministerstva  financií  Slovenskej  republiky  č.
87/1996  Z.  z.,  ktorou  sa  vykonáva zákon Národnej  rady  Slovenskej  republiky  č.18/1996  Z.  z.  o
cenách v znení neskorších predpisov takto:

Cena bez DPH v €: 8.347,85
DPH v €:  1.669,57
Cena s DPH v €:  10.017,42
slovom: desaťtisícsedemnásť eur a štyridsaťdva centov

2.   Dohodnutá kúpna cena je stanovená ako cena v čase podpisu tejto zmluvy.

3.   Kúpna   cena  je   splatná   na   základe   daňového   dokladu   (fáktúry)   predávajúceho,   ktorá   bude
kupujúcemu   odovzdaná   súčasne   s   predmetom   zmluvy.   Faktúra   musí   obsahovať   náležitosti
daňového  dokladu  a  špecifikáciu  ceny.   Súčasťou  faktúry  musí  byt'  dodací  list  alebo  preberacĺ
protokol. Lehota splatnosti faktúry je do 60 dní odo dňa jej doručenia. Pre účely tejto zmluvy sa
za  deň  úhrady  považuje  deň  odoslania  príslušnej   finančnej   sumy  z účtu  kupujúceho  na  účet
predávajúceho.

4.    V cene predmetu zmluvy je zahmutá doprava a vyloženie predmetu zmluvy v zmysle čl. 111 ods. 4,
montáž a sprevádzkovanie, zaškolenie obsluhy a likvidácia odpadu.

V.
Možnost' a spôsob úpravy ceny

1.   Kúpnu   cenu   predmet   zmluvy  je   možné   meniť   výlučne   len   na   základe   zmien   obchodných
podmienok  vyplývajúcich  zo  všeobecne  záväzných  právnych  noriem  SR,  a  to  fomou  dodatku
odsúhlaseného oboma zmluvnými stranami.
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VI.
Možnost' odmietnut' prebratie predmetu zmluvy

1.   Kupujúci  si  vyhradzuje  právo  odmietnuť prevziať predmet  zmluvy z  dôvodu nedodržania akosti,
štruktúry  alebo  množstva  predmetu  zmluvy  špecifikovaného  v  prĺlohe  č.   1,  pokiaľ  sa  zmluvné
strany nedohodnú inak.

VII.
Odstúpenie od zmluvy

1.   Ak predávajúci  poruší  povinnosti  ustanovené  touto  zmluvou,  predmet  zmluvy má vady.  Za vady
predmetu zmluvy sa považuje aj dodanie iného predmet zmluvy, ako určuje táto zmluva, čo zakladá
pre kupujúceho dôvod na odstúpenie od zmluvy.

2.   Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, ak dodávaný predmet zmluvy nemá tie isté fúnkčné vlastnosti,
ktoré špecifikoval v súťažných podkladoch a v prílohe č.  1  tejto Zmluvy, ak má právne vady alebo
ak nie je  predmet zmluvy dodaný v temĺne podľa čl. 111 ods. 3 tejto Zmluvy, ak sa zmluvné strany
nedohodli inak.

3.    Odstúpenĺm od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán z tejto zmluvy, pričom
obidve zmluvné strany sú povinné vrátiť si plnenia poskytnuté pred odstúpením od tejto zmluvy.

VIII.
Práva a povinnosti zmluvných strán

Predávajúci je povimý:
1.   Dodať  predmet  zmluvy  kupujúcemu  riadne  a  včas,  v  požadovanom  rozsahu  a  množstve,   v

bezchybnom  stave  a  v  dohodnutej  kvalite,  čo  kupujúci  potvrdĺ  preberacím  protokolom  alebo
podpísaním dodacieho listu.

2.   Predmet zmluvy zabaliť alebo vybavit' na prepravu spôsobom, ktorý je obvyklý pre takýto predmet
zmluvy v obchodnom styku na jeho uchovanie a ochranu.

3.    Predmet zmluvy podľa potreby zmontovať a zaškoliť obsluhu.

4.   Vzhľadom   ku   skutočnosti,   Že   kúpa  predmetu  zmluvy,   ktorý  je  predmetom   tejto   zmluvy
spolufinancovaná   prostrednĺctvom   operačného   programu   Ľudské   zdroje   na   MŠVVŠ   SR,
predávajúci povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným predmetom zmluvy a
to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnost'.

Kupujúci je povimý:
1.   Zaplatiť za predmet zmluvy kúpnu cenu a prevziať predmet zmluvy v súlade s touto zmluvou.
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Kupujúci je oprávnený:
1.    Bez  akýchkoľvek  sankcií  odstúpiť  od  zmluvy  s  predávajúcim  v  prípade,  kedy  ešte  nedošlo  k

plneniu zo zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim a výsledky administratĺvnej finančnej kontroly
Poskytovateľa (RO pre program Ľudské zdroje) neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z
obstarávania predmetu zmluvy.

IX.
Zmluvné pokuty

Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovné zmluvné pokuty:
a)   Za omeškanie predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy je kupujúci oprávnený žiadat' pokutu vo

výške 0,50 % z hodnoty predmetu zmluvy za každý deň z omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty
nezaniká nárok kupujúceho na prípadnú náhradu škody.

b)   Za omeškanie kupujúceho so zaplatenĺm kúpnej ceny má predávajúci nárok na úrok z
omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej ceny za každý deň omeškania.

c)   V prípade porušenia povinnosti predávajúceho podľa čl.  X ods.  1  tejto  zmluvy má kupujúci nárok
na zmluvnú pokutu vo výške 50% z ceny predmetu zmluvy.

d)   V prípade porušenia povinností predávajúceho podľa čl.  X ods.  2  až  7 tejto  zmluvy má kupujúci
nárok na zmluvnú pokutu vo výške  1000,- eur za každé porušenie osobitne.

X.
Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody na veci

1.   Kupujúci  nadobudne  vlastnícke  právo  k  predmetu  zmluvy  dňom  prevzatia  predmetu  zmluvy,
podpísaním preberacieho protokolu alebo dodacieho listu.

XI.
Záruka

1.   Na predmet zmluvy sa vzťahuje záruka 24 mesiacov.

XII.
Spo]očné a záverečné ustanovenia

1.   Zmluvné strany sa dohodli na tom, Že záväzkový vzťah, vzniknutý na základe tejto zmluvy sa riadi
ustanoveniami  Obchodného  zákonnĺka,  nakoľko  ide  o  vzťah  subjektov,  ktorý  spadá  pod  vzťahy
uvedené v ustanovenĺ § 2610bchodného zákonníka.
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2.   Zmluvu  je  možné   meniť  alebo   doplňat'  len  formou  písomných  a  očíslovaných  dodatkov  za
podmienok ustanovených v  §  18  zákona č.  343/2015  Z.  z.  o verejnom obstarávanĺ je a o zmene a
doplnenĺ niektorých zákonov v znem' neskorších predpisov.

3.    Zmluva je  vyhotovená  v  šiestich  vyhotoveniach,  z  ktorých  po  podpísanĺ  obdrží  kupujúci  štyri  a

predávajúci dve vyhotoverie.

4.   Zmluva  nadobudne  platnosť  dňom  podpisu  tejto  zmluvy  zmluvnými  stranami  a účinnost'  dňom
nasledujúcim         po         dni        jej         zverejnenia         na         webovom         sĺdle         kupujúceho:
www.gvmtoD.eduDage.org/a/zmluw a www.crz.gov.sk

5.   Zmluvné strany berú na vedomie, Že predmetná zmluva je povinne zverejňovaná zmluva v zmysle
§5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k infomáciám a o zmene a doplnenĺ riektorých
zákonov  (zákon  o  slobode  informácií)  v  znem'  neskorších  predpisov.  Zmluvné  strany  berú  na
vedomie, Že ak by nedošlo k zverejneniu tejto zmluvy v lehote do 3 mesiacov od jej uzavretia, platí,
Že k uzavretiu zmluvy nedošlo zo zákona.

6.   Zmluva   sa  uzatvára  na   dobu  učitú  t.  j.   v  temĺne   dodania  celkového   predmetu  zmluvy   a
vzáj omného vysporiadania záväzkov.

7.   Zmluvné  strany vyhlasujú,  že  sa  so  zmluvou oboznámili  a  s jej  obsahom  súhlasia,  na znak čoho
pripájajú svoje podpisy.

8.    Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
Pn'loha č.  1  - Špecifikácia predmetu zákazky.

V   Topoľčanoch dňa 16.12.2022

Predávajúci
Dezider Kovačík

konateľ

V Topoľčanoch dňa  16.12.2022

Kupujúci
PaedDr. Martina Mazáňová, PhD.

riaditeľka školy
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Pn'loha č.1

0PIS PREDMETU ZÁKAZKY:

TECHNICKÉ WBAVENIE A UČEBNÉ POMÔCKY``

ldentifikácia veľejného obstarávateľa

Názov verejného obstarávatel'a:               Gvmnázium`Ul.17.novembra l l80. TODol'čan

fčdťisa sídlahiesúpodnikania:              #.[167ó Z::embra ll80, 955 0l Topoľčany

Podrobný opis predmetu zákazky:

Technické vybavenie a učebné pomôcky

M I N I STE RSTvi

i,Ť€+,sThyr,.ľEč

P. Názov     položky/ Požadovan Opis
č. tovaru ý početKusov

1. Fotoaparát 2
Funkčná   a  technická   špecifikácia  (minimálne   požadované   hodnoty):   Nikon   Coolpix
8500  Prináša  40  x  optický  zoom  a je  vybavený  1  /  2,3  "CMOS  Bsl  snímačom.  alebo
ekvivalent.

2.
Chemický žiacky

4
Funkčná  a  technická  Špecifikácia  (minimálne  požadované  hodnoty):  Chemický  žiacky

kufrík kufrík EcoLabBox do terénu.   alebo ekvivalent.

3. Fotopasca 2

Funkčná a technická Špecifikácia (minimálne požadované hodnoty):ScoutGuard SG520 -
Momentálne jedna z najmenších  fotopascí na trhu s vysokým výkonom a za super cenu.
Presne  to  je  kamera  ScoutGuard  SG520  s  neviditel'ným  IR  prísvitom  o  vlnovej  dĺžke
940nm.  alebo ekvivalent.

4.
Mikroskop Š

15

Funkčná   a  technická   špecifikácia   (minimálne   požadované   hodnoty):   Bresser   Biolux
Touch 40x-1400x -Mikroskop  Bresser Biolux Touch 40-1400x s vylepšeným dotykovým

displayom LCD  displejom  je  kombinovaný  biologický  mikroskop   s  výstupom  na  4,3in  (1 lcm)
dotykový LCD displeiom.   alebo ekvivalent.

5.
Magnetická tabuľa

2
Funkčná  a  technická  Špecifikácia  (minimálne  požadované  hodnoty):  Tabul'a  Revolver

mobilná Classic  looxl50 cm mobilná.   alebo  ekvivalent.

6.
Van de Graaffovgenerátor

1 Van de Graaffov generátor- učebná pomôcka na elektrostatiku.   alebo ekvivalent.

7. Plazmová guľa 4 Plazmová guľa - učebná pomôcka na výboje v plynoch.   alebo ekvivalent.

8. Mikropipeta 3
Mikropipeta   Finnpipette    F2    2000    ľl   jednokanálová   s    fixným    objemom.       alebo
ekvivalent.

9.
Výukováelektroforéza

1 Výuková elektroforéza, žiacka sada.   alebo ekvivalent.

10. Mikroton 3 Ručný mikrotom.

11. Manuálny tonometer 3 MICROLIFE BP AGl-40, MANOMETRICKÝ TLAKOMER.   alebo ekvivalent.

12. Spirometer 3

Funkčná   a   technická   špecifikácia   (minimálne   požadované   hodnoty):    Spirometr      -

praktický  spirometer,  s  ktorým  môžeme  bez  problémov  robiť   všetky  potrebné  merania.
K prĺstroiu  ie priložených 50 náustkov. alebo ekvivalent.

Požadované súvisiace služby s dodaním  predmetu zákazky:  ďoručenĺ.e, bcľ/né

Miesto/miesta dodania: Gymnázium,  UI.17.  novembra  1180/16, 955 01 Topoľčany

Lehota dodania tovaru:   6 mesĺ.ocov
Splatnost' faktúry: 30 ďnĺ'


