Čiastková kúpna zmluva č. 6, por. č. MsP^7/00017
k Rámcovej dohode č, M§P/14l00053
uzavretá podl'a § 409 a nasl. obchodného Zákofulíka a na Základe čl. Ií. Rámcovej dohody o dodaní
služobných rovnošiat č, MsP/l4l00053 uza!Ťetej medzi zínluvnými stranami dňa 29. 12.2014.

zmluvíéstmny
1.

vEP, spol. s Lo., A. Hlinl!1 13, 972 01 Bojnicé
obchodný regioter olresDého súdu Trenčin_ oddiel Sro. \ ložka č. 2024lR.
Zivnost€ns§ legister č. J07-8234
Pave| Pondela

PŤedávajúci,

Zapísal|ý:
Štafutárny zástupca:

vÚB

Bankové spojenie:

císlo účtu:
IBAN:
SWIFT (Bic):
ICo:
DIč:
Ič DPH:
(d al€j

u,..

167 5099453

/0200

SK 0502000000001675099453

sL]BAsKBx
3I566634

2020466954

sK2020466954

len,,predávajúci")
a

Kupujúci:
Adresa:
Zastlipený:

HlaiŤré mesto slovenskej lepublil,], BŤatislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
JUDť. Ivo Nesrovnal, primátol

2.

Bankové spojenie: ČSOS a.s,

čísloúčtu:

IBAN:

(BIc)
lčo:
DIČ:
SMFT

25u8293/7500

sK 13 7500 0000
CEKosKBx

0000 2582 8293

00603481

2020372596

(ďalej len ,,L:upuj úci")
uzavieťajú nasledovnú čiastkovúlflipnu zmluvu (d'alej len ,,znluvď')

:

čtánok I
Píedmet zmluvy

1.

je lyhotovenie a dodanie tovaru - služobnej rovnošary pr€ príslušnikov
polície
M€stskej
Hlavného mesta SR Břatislavy (dalej len ,,služobná ro!Ťošata), p korom
musia bť dodržané ustanovenia zákona sNR č. 564/199l z. z. o obecnej polícii.
Predmetom zmlu}y

Predávajúci sa zavázuje dodať kupujúcemu na vlastnú zodpovednosd v rozsahu a za podmienok
dohodnutých v Ri{mcovej dohode č. MsP/l4l00053 služobné lolrrrošaty.
Kupujúci sa zavřizuje tovar prcyziať a zaplatjl cenu za dodaný tovaŤ a s {ým súvisiace služby vo
výške a spósobom tak ako je to špecifikované v tejto zmluve.

clánok II

opiš předm€t!
Tovar, služobná roi,nošata bude lThotovená

zmlwT/

a dod^náy

zloželii

Bunda prechodná
Farba: tmavomodíá

I.2,

polokošelh

1.3.

Farba: bledomodrá; goliel, manžety na.ukávoch
Nášivka MsP striebomá + oblúk

-

tmavomodrá

čHnokm

Množ§tvo, Yel'košť, termín a miesto dodania pr€dmeíu žmlurT

1,

Kupujúci si objednáva u Fedávajúceho tovař - služobnúrovnošatu podl'a špecifikácie, ktorá
č. 1 tejto zmluly. Kupujúci objednáva j€dnotlivé diely služobnej ro\alošaty

fuod pdlohu
v uved€nej

1.1.
I.2.
1.3.

2.

farbe a mnoŽsfue

Polokošelb
Nášivka MsP striebomá

\,

1ks
150 ks
+

lk§

oblúk

Vel'kostné loznery služobných rovnošiat sú uvedené v prílohe č. 1, korá tvod neoddelitethú

súčasťtejto

3,

:

Bunda prcchodná

anluvy.

Lehota dodania predmetu zmluly je 8 t}ždňov od podpisu čiastkovej Zmluvy uzatvorenej

súlade s íáLíncovou dohodou.

Miestom plnenia je budova sídla Mestskej polície hlavného mesta sR Blatisla\,y na
Gunduličovej 10 v Bratislave.
5. Dodávatel' dod.í káždý jeden kus predmetu Znluvy v samostatnom obale.
6. Prevzatie predmefu zmlulT lTkoná osobBe zodpovedný zamestnanec ekonomického
oddelenia messkej polície hlavného mesta, kto.ý skontroluje jeho úplnosť podl'a tejto znlu\,y
a pot!Ťdí převzatie na dodacom liste predloženom súčasnes dodaným predmetom žmluvy,
7, Zodpovedný zámestnanec predmet zmluly neprevezrne, ak nezodpovedá tejto zmluve aleboje
viditelhe poškodený.

4,

čláíokIv

cena predmetu zmlu\T

1.

Cena za \Thotov€nie a dodanie pťedmetu zmlu\.y je stanovená dohodou zmluvných shán
v sulade s § 3 zikona o cenách č. '18/1996 Z. z. v mení neskoršíchpl€dpisov.

cena za 1 k§
bez DPH v €

DPIl

Btmdaprechodná

48,4l

9,68

Po]okošel'a

18,69

3,,74

2,,l1

0,56

Predm€t

7mlow

P.č.

1

3.

Nášjvka strieborná

+

oblúk

cena za

1 k§

§DPH\/€
58,09

3.33

Cena zahiňa okrem predmefu aj obal a dopravu,

celková falturovaná cena,i,nátane DPHj€

3 425.92 eur.

čHnokv

Platobné podmienky a faktuřácia

í.
2.

Zmluvé strany sa dohodli, že kupujúci zaplatí cenu predmetu zlnluly beáotovostne na z\áklade
faktury lTstavenej po dodaní pŤedmetu zmlu\T. Faktúra má 21 dňovú lehofu splatnosti odo dňa
doruč€nia fa.lúúryajej súčaďou bude dodací list.
Faltrira musí obsahovať údaje :
obchodné meno p.edávaj úc€ho, síd]o, ]Čo, DlČ, jBAN, SWIFT(BIC)
niázov a adťesu sídla L:upujúceho, na ktoru má b}ť fakťura zaslaná
označenie faklúTa, daňor"ý a účtovýdoklad ajej ěíslo
_
deň odoslani4 deň splatnosti a dátum vzniku daňovej povinnosti
bankové spojenie a čísloúčtu,na kor,ý sa má úhíaala zrealizovať
_
fakturovanú cenu bez DPH, DPH a celko.V,li sumu pl€dmďu v eurách
predmet faktulácie
pečiatka a podpis oprár,nenej osoby
dodací list musí tvo.iť pdlohu fa!,1úry.

V pdpade, že faktúLra nebude obsahovať predpísané náležitosti, je kupujúci opťávnený vnátiť ju
pre/ávajúcemu, čim bude prerušená lehota §platnosti a nová lehota zaéne plynút
doručením
opravenej faktury.

ž

čÉnokI,'I

Záručná doba a zodpovedno§ť za vady
1,

2.

Predávajúci zbdpoýedá z^ to, že predmet zakazky íná v ěase odovzdania a prevzatia vlastnosti
podl'a tejto zmluvy a že neíliá v^dy, ktoŤé by znižovali jeho hodnotu alebo schopnosť jeho
\raůitia.
Pred.ivajúci poslqtuje na predmet zínlury záučnúdobu v ťvaní2 rokov a iito zašínaplynúl
dňom jeho p.evzatia zodpovedným zamestnancom kupujúceho (ieho podpisom na dodacom list€)
za predpokladu, že kupujúci Fedmet zmlu\y riadne skladuje a používav súlade sjeho účelom.
V p.ípade opnivnenej reklamácie sa Ziruěná doba píedlžuje o dobu, po ktorú bola vada
odstraňovaná.

za vady, ktoré vzrtikli alebo vyšli najavo v áručnej dob€, nezodpovedá pred.ivajúci iba vtedy, ak

boli spósobené nevhodnými prevádzkov.ými podmienkaíni, ktoré pred.ivajúci nezapŤíčinil.
sa znalec§ preukáže, že vada predmefu zmluly je neodstránitel'ní, predávajúci sa zaviizuje
dodať niihradný predmet zmlulry zodpovedajúcej kvality.
KupDjúci má právo zabezpečiť odstnánelie vádna predmete zmiuty, za ktoré zodpovedá
pred,ívajúci, aj inou osobou na náklady predávajúceho, ak t€nto po oznámení zi§teq.ích vá4 vady
neodsEánil t lehole do J0 kalendirn)ch dni,
Kupujúci je povinný písomne onámiť vady predmetu zmluvy Fedávajúcemu bez Zb}točnélto

Ak

6,
7.

odkladu po ich zistení, najneskdr do konca záručnej doby.
Preúivajúci je povinný pisomne sa k omiámeniu o vadách pl€dmetu zmlury vyjadriť do 7 dní odo
dňajeho prevzatia, ak tak neurobí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou oznámenia
o vadách a s ich existenciou.

čtánokvII
\4a§tníck€

přáYo

Vlastníck€ púvo na predmet zmlwy preclládza na kupujúceho po uhradeni c€ny podl'a č], v,
Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy prechádZ na kupujúceho dňom jeho prevzatia
zodpovedný,ín zamestnancom kupujúceho úeho podpisom na dodacom liste),

čHnok \.m
zmluÝné pokuty a úroky z omďkania
1.

Y prípade, že predávajúci nesplní povinnosť dodať predmet zmluvy v dohodnutom teřmíne podl'a
Čtanh u. bod : tqto Zmlu}y, kupujúci má právo uplahiť mlluvnú vo r"ýške 0,05 % z celkovej

ceny nedodaného predmeín z:nl\Iw za,každý začatý deň omeškania.
pade omeškania kupujúceho s úhradou faktury, je pred]ávajúci opnávnený účtovaťkupujúcemu
úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fákturovanej ceny zakažŇ zaéatý d.ň omeškania.
V p.ípade omeškania predávajúceho s odstariánením vády predmetu zmluvy v dohodnutom temíne
podlb Článkl vI. bod 5 tejto zmluvy, kupujúci má pr.{vo na zmluvnú pokutu od predávajúceho vo
výške 0,1 % z ceny vadného pr€dmefu zmluvy za kždý deň omeškania,
4. Ustanov€niami o zmluvnej pokute nie je dotknuĎý pripadný nárok na nábradu škody v celom
Ťozsahu, ktoná vznikne úěastnikovi dohody z nesplnenia povinností upřavených dohodou iným
úěastníkom dohody, ktoré sú Zř uvnou pokutou zabezpečené.

vp

čIánok Ix
PřáYa a poyinno§ti zmluvíých §trán
1 . Kupujúci sa zav?izuje uhradiť fakturovanú cenu za predmet zínlu\,Y podl'a č1. IV a v tejto zmluly.
2, Kupujúci je oprár,nený pd podstatnom porušeni zmluvnej povinnosti pred.ivajúcim odstúpiť od
zmlury, ak to oznámi pledávajúc€mu bez zb}točného odkladu po tom, ako sa o tomto porušeni

dozvedel.
3.

Zmluwé strany sa dohodli, že za podstané zmluvné povinnosti sa budú považovať všetky

povinnosti 1ypl]tsajúce z tejto zr1l'luw

.

4. zmluvná stíana, ktorá z uvedených dóvodov odstúpi od zmluvy má přávo požadovať od druhej
shaly nálrradu škody, koriájej timto konaním vznikl4 okrem prípadov \Yššejmoci.
5. Učastníci dohody m6žu dohodu písomae qpovedať aj bez udania dóvodu s \"ýpovednou |ehotou tri
mesiace, lcolá začha plynít prqfin dňom mesiaca nasledujúcom rnesiaci, kedy bola r"_ípoveď
doručená druhej zmlu\rrej strane.

čhnok x

všeob€cné u§tanoveúia

Táto zínluva sa móže meniť a dopíňaťlen foútou pisomných, očíslovanýcl\podpísaných a
datovaných dodalkov, na základ€ súltlasu oboch mrluvných stnán.
2. v pdpade zmeny obchodného men4 adřesy, sídla alebo číslaúčtu,každá zo ailuvných strán
1.

oznámi futo skutočnosť bezodkladne druhej zmlu\Ťlej §hane,

ostatné práÝne vďahy výslorne touto zmluvou neupravené sa riadia u§tanoveniami zíkona o
ver€jnom obstarávaní ako aj pfislušn;foni ustanoveniami obchodného zákonníka a platnými
všeobecne záviizni.íli plávnl,rni predpismi Slovenskej republilry.

čIánok j<I
záverečné ustánovenia
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmlui,n}rmi stranami.
2, Zmlnýné stíany sa zaváZujú riadiť sa v plnom rozsahu ustanoveniami

zmluly

3.
4,
5.

a prípadné

dodatl§, budú riešenév súlade s platn:ými pnávnymi predpismi sR a Euópskej únie.

Zmluva nadobúda účinnosťdňom nasledujúcom po dni jej zvelejnenia na webovom sídle
kupujúceho.

Táto dohoda je }yhotovená v šiestich rovnopisoch, štyri u/hotovenia pre kupujúceho adve

lyhotovenia pre predávajúceho.
Učastnícidohody vyhlasujú, že si dohodu dadne prečitali, jej obsaiu porozumeli, uzatvárajú
slobodne, ni€ v tiesni, ani nie za inak nev,ýhodných podmienok a na mak súhlasu s jej obsahom
vlastnoručne podpisujú.

V Bojniciach

2

ju
ju

0, 01 l0]7

