KUPNA ZMLUVA
ö.

MsP/l3/00032

uzatvorená podfa $ 11 vspojení s $ 64 ods. 1 aL4 zákonaé,.2512006 Z. z. overejnom
obstarávaní v znení neskorSíchpredpisov a $ 409 anásl. obchodného zákonníka.
Zmluva salzatvára v súlade s Rámcovou dohodou o dodávke sluZobnej rovnoSaty
zo di.a14.12.2009.

é,. I12OO9

Zm|uvné strany
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Statutárny zástupca: doc. RNDr. Milan Ftáönik' CSc., primátor
Bankové spojenie: ÖsoB Bratislava
Císlo úötu: 25828293 17 500
tÖo: oo: +st
DIÖ:2020312596
(d'alej len,,kupuj úci")
a

VEP, spol. s r.o.
Sídlo: A. Hlirrku 13,972

01 Bojnice
Statutárny zástupca (konatef) : Pavel Pondela
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Öíslo úötu: 167 509945610200
IÖo: : 1566634

DIÖ:2020466954
IÖ opH: SK2O2O466954

(d'alej len,,predávajúcioo)

cr.

1

Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je vyhotovenie a dodanie tovaru sluZobnej rovno5aty pre
prísluSníkov Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy (d alej len ,,sluZobná rovnoSata)'
pri ktorom musia by' dodrZané ustanovenia zákona SNR Ö. 5641199I Z.z. o obecnej polícii'
Kupujúci sa zavázuje dodat' predávajúcemu na vlastnú zodpovednost', vrozsahu aza
podmienok dohodnutych v Rámcovej dohode é.112009 sluZobné rovnoSaty.
Kupujúci sa zavázuje prevziat azaplatit za tovar astym spojené sluZby vo qfSke
dohodnutej ceny a spösobom tak, ako je vySpecifikované v tejto zmluve.

ct.2

Opis predmetu zmluvy
Tovar

-

sluZobná rovnoSata bude vyhotovená a dodaná

2.I
2.2
2'3
2.4
2'5
2.6

v zloieni:

Nohavice letné
Farba: tmavomodrá
Nohavice zimné
Farba: tmavomodrá
Bunda zimná
Farba: tmavomodrá
NáSivka MsP strieborná
NáSivka MsP zlatá
NáSivka oblúk

Ör. s
MnoZstvoo vel'kosto, termín a miesto dodania predmetu zmluvy
Kupujúci si objednáva upredávajúceho tovar - sluZobnú tovnoSatu, podl'a Specifikácie,
ktorá tvorí Prílohu Ö. 1 tejto zmluvy. Kupujúci objednáva jednotlivé diely sluZobnej rovnoSaty
1.)

v uvedenej farbe a mnoZstve:

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Nohavice letné
Farba: tmavomodrá
Nohavice zimné
Farba: tmavomodrá
Bunda zimná
Farba: tmavomodrá
NáSivka MsP Bratislava NáSivka MsP Bratislava*
NáSivka oblúk

45 ks
20 ks
12 ks

strieborná
zlatá

2.) Vel'kostné rozmery sluZobnfch rovnoSiat
neoddelitefnú súöast' tejto zmluvy.

8 ks

4 ks
12 ks

sú uvedené v Prílohe ö. 1' ktorá tvorí

3.) NáSivky budú umiestnené na lavom rukáve ko5ele, resp. bundy, ato nasledovne: vo
vzdialenosti 100 mm od Svu rukáva bude umiestneny kruhovy znak mestskej polície anad
kruhovym znakom mestskej polície vo vzdialenosti 50 mm od Svu rukáva bude umiestneny
nápis mestská polícia v polkruhovom tvare, tak ako je uvedené v Zákone SNR ö. 56411991
Z.z. o obecnej polícii.
4.) Termín vyhotovenia a dodania predmetu zmluvy je 8 tyZdüov od podpísania zmlur,y'
5.) Miesto dodania

811 05 Bratislava.

tovaru: Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy, GunduliÖova

10,

ct.

4

Cena predmetu zmluvy
1.) Cena za vyhotovenie a dodanie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvnych strán
v súlade s $ 3 zákona o cenách é,. 1811996 Z.z. v znení neskorSích predpisov.

DPH

Predmet zmluvy

Cena za I ks bez
DPH v eurách

KoSel'a s dlh;fm
rukávom
Ko3el'a s krátkym
rukávom
Nohavice letné

11,75 eur

20 "/"
2,35 eur

10,70 eur

2,I4 eur

12,84 eur

26.80 eur

5,36 eur

32,16 eur

Nohavice zimné

37.00 eur

J,40 eur

44.40 eur

Bunda prechodná

43,35 eur

8,67 eur

52,02 eur

Bunda zimná

54,85 eur

10,97 eur

65,82 eur

NáSivka MsP
strieborná + oblúk
NáSivka MsP zlatá
oblúk

2,85 eur

0,57 eur

3,42 eur

2.85 eur

0,57 eur

3,42 eur

+

Cena za 1 ks s DPH
v eurách
14,10 eur

2.) CenazahÍia okrem predmetu aj obal a dopravu.
3.) Celková fakturovaná cena vrátane DPH je 3 166,08 Eur.

cr. s

Platobné podmienky
1.)

Zmluvnó strany sa dohodli, Ze kupujúci zaplatí cenu predmetu zmluvy bezhotovostne na
Základe faktúry vystavenej po dodaní predmetu zmluvy. Faktúra má2I df,ovú lehotu
splatnosti a jej súÖast'ou bude dodací list.

2.) F aktura musí obsahovat' údaj e

-

3.)

obchodné meno predávajúceho, sídlo, IÖo, DIÖ, IÖ DPH'
názov a adresu sídla kupujúceho, na ktoru mábyt'faktúra zasIaná,
oznaéenie ,,faktúra, daíovy a úÖtovny doklad" a jej öíslo,
deí odoslania, deü splatnosti a dátum vzniku dafiovej povinnosti,
bankové spojenie a öíslo úötu, na ktory sa má úhrada zrealizovat'
fakturovanú cenu bez DPH, DPH a celkovú Sumu predmetu u
",'rio,
predmet fakturácie,
peöiatka apodpis oprávnenej osoby,
dodací list musí tvorit'prílohu faktúry.

V prípade, Le faktúra nebude obsahovat' predpísané náleZitosti, je kupujúci oprávnen;i

vrátit' ju predávajúcemu, öím bude preruSená lehota splatnosti anová lehota zaéne plynút'
aZ doruÖením opravenej faktúry.

Öl. o
Záruóná doba a zodpovednosto zavady
zmluvy zánsku2 roky od prevzatia tovaru kupujúcim,
Le kupujúci predmet zmlur,y riadne skladuje apouLiva v súlade s jeho

1.) Predávajúci poskytuje na predmet

za predpokladu,
úÖelom.
2.)

Kupujúci je povinny písomne oznámit vady vyrobkov predávajúcemu bez zbyoÖného
odkladupo ich zistení, najneskör do konca záruénej doby.

3.) oznámenie o vadách musí obsahovat': öíslo kúpnej zmluvy, popis vady alebo spösob ako
sa vada prejaluje, poöet vadnych kusov.
4.) Predávajúci

jepovinny písomne sa k oznámeniuo vadách vyjadrit' do

14

dní po jeho

doruöení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude to znamenat jeho súhlas s opodstatnenost'ou
oznámenia vád a s ich existenciou.

5.) Predávajúci je povinn;f

odstránit'vady vyrobkov alebo vymenit'vadné qfrobky bezplatne
do 30 dní od oznámenia vady kupujúcim.

6.)

Pri vadách vyrobku má kupujúci právo uplatnit' si nasledovné nároky:
- odstúpit'od zmluvy,
- poZadovat'poskynutie plneniabez vád, k akému je predávajúci povinny
v zmysle tejto zmluvy,
- poíadovat'vymenu vadného vyrobku zanovy vyrobok,
- poíadovat'odstránenievádvyrobku,
- V Samotnom konaní poíadovat náhradu vzniknutej Skody.

cr.7

Zmluvné pokuty a úroky z omeskania
1')

V prípade, Le predávajúci nesplní povinnost' dodat' tovar v dohodnutom termíne podfa öl.
2 te1to zmluvy' kupujúci má právo uplatnit' zmluvnú pokutu vo vySke 0,05 oÁ z celkovej
ceny nedodaného predmetu zmluvy zakaÍ'dy zaéaty deí omeSkania.

2.)Y

prípade omeSkania kupujúceho s úhradou faktúry, je predávajúci oprávneny úötovat'
kupujúcemu úrok z omeSkania vo vySke 0,05 oÁ z fakturovanej ceny zakúdy zaé,aty deí
omeSkania.

3.) V prípade omeSkania predávajúceho s odstránením vady tovaru v dohodnutom tetmíne
podfa ö1. 6 bodu 5 tejto zmluvy, kupujúci má právo na zmluvnú pokutu od predávajúceho
vo vyÉke0,\ oÁ z ceny vadnfch vyrobkov zakaÍ'dy deí omeSkania.

Öt. s
Práva a povinnosti zmluvnych strán
1.) Kupujúci sa zavázuje uhradit' fakturovanú cenu za predmet zmluvy podfa Öl. 4 tejto
zmluvy.

2.) Kupujúci je oprávneny pri podstatnom poruSení zmluvnej povinnosti predávajúcim
odstúpit' od zmluvy, ak to oznámi predávajúcemu bez zbytoöného odkladu po tom,
ako sa o tomto poruSení dozvedel.
3.) Zmluvné strany sa dohodli, Í'e zapodstatnézmluvnépovinnostisabudúpovaíovat
v5etky povinnosti vyplyvajúce ztejto zmluvy.

4.) Zmluvná strana, ktorá z uveden;ich dövodov odstúpi od zmluvy, má právo poÍadovat'
od druhej strany náhradu Skody, ktorá jej tymto konaním vzn7kIa, okrem prípadov
vyS5ej moci.
5.) obidve zmluvné strany möZu túto zmluvu písomne vypovedat' pri poruSení
zmluvnych povinností' a to s dvojmesaönou qfpovednou lehotou' ktorá zaöina plynút'
prvym döom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, kedy bola v;fpoved' doruÖená druhej
zmluvnej strane.

Ör. q

Závereóné ustanovenia

L) Zmluva nadobúda platnost' díom jej podpisu obidvoma zmluvnymi
a úÖinnost' nasledujúci deö po

jej zverejnení na webovej stránke kupujúceho.

stranamí

2.) Zmluvné strany tymto vyhlasujú, Ze si zmluvu preÖítali, jej obsahu porozumeli, na
znak öoho ju potvrdzujú svojimi podpismi.

3.) ZmIuva je vyhotovená vpiatich rovnopisoch,
rovnopisy pre predávaj úceho.

tri rovnopisy pre kupujúceho adva

4.) V prípade zmeny obchodného mena' adresy, sídla alebo Öísla úÖtu, kaLdá zo
zmluvnych strán oznámi túto skutoönost'bezodkladne druhej Strane'
5.) Menit' alebo dopííat'obsah tejto zmluvy je moZné len fomou písomn;i,ch dodatkov
podpísanych oboma zmluvnymi stranami.
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V Bojniciach....._,.....,.....,..........

vE.;

il;i ;,{

Pavel Pondela, konatef
íproda'valúct)

V Bratislave..................

sto S R B r{tÍslav-pMilan Ftáönik' priinátor
(kupujúci)

H l avné me

:,',, :..
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