
Obec Poproč
v

Obecnv úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproč

<

sp. zn. OcU-I-424/2020

č. záznamu: 424/2020

Zápis v spise
V súlade s ust. § 5.a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z.z o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zakon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov som
ako poverený zamestnanec obce PoproČ zverejnila dňa 12.8.2020 na webovom sídle obce
Poproč:

/

Zmluvu, sp. Zn. OcU-I-424/2020, č. záznamu: 424/2020
platná: 12.08.2020
zverejnená: 12.08.2020
účinná: schválením zákazky zo strany poskytovateľa, t. j. doručením správy z kontroly
dokumentácie z verejného obstarávania kupujúcemu,
vystavením prvej písomnej objednávky na dodávku tovaru zo strany kupujúceho
zverejnením Zmluvy na webovom sídle kupujúceho

zmluvné strany:

1) ObecPoproč
v

Skolská2

044 24 Poproč
zastúpená starostkou obce, Ing. Ivetou Komorovou Hiľovskou

2) UniKnihy.sk, s.r.o.
Vysoká 12
811 OóBratislava

zastúpená konateľom, JUDr. Ing. Petrom Máčajom

Predmet zmluvy: dodanie tovaru

VPoproči, 12.08.2020

Lucia Mokiárová

zamestnanec poverený zverejňovaním
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Kúpna zmluva

uzavretá v zmysle § 409 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platn /
omzneni

(ďalej len "Zmluva")

1. Zmluvné strany

1.1 Kupujúci: Obec Poproc
>ŕSídlo: Skolská 2, 04424 Foproč

Štatutárny orgán: Ing. Iveta Komorová Hilovská, starosta obce
IČO: 00324639

DIČ: 2020746189

IČ DPH:

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
v

Číslo účtu IBAN: SK46 5600 0000 0004 0477 2015

v

Ďalej len Kupujúci

1.2 Predávajúci: UniKnihy.sk, s.r.o.

Sídlo: Vysoká 12, 81106 Bratislava

Statutárny orgán: JUDr.Ing.Peter Máčaj, konateľ
IČO: 36 683 132

DIÔ: 2022262363
u

IC DPH: SK2022262363

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
Čislo účtu IBAN: SK0309000000005045854395

V

Ďalej len Predávajúci
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2. Predmet kúpnej zmluvy

2.1 Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať Kupujúcemu Tovar a previesť na
neho vlastnícke právo k tomuto Tovaru a Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za
Tovar kúpnu cenu podľa tejto Zmluvy.

2.2 Tovarom pre účely tejto Zmluvy je "KNIŽNIČNÍ FOND", podrobne špecifikovaný
v

v Specifikácii predmatu zaluvy, ktorý je prílahou c. 1 tejto zmluvy (ďalej
len "Tovar").

2.3 Dodanie Tovaru zahŕňa jeho dodanie do miesta plnenia, ktoré bude podchytené
v Preberacom protokole.

2.4 Predávajúci prehlasuje, že je vlastnikom Tovaru a je oprávnený s nim nakladať
za účelom jeho predaja poäZa tejto zmluvy.

3. Dodacie podmienky

3.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať nový, doposiaľ nepoužitý Tovar Kupujúcemu do 30
kalendárnych dni od nadobudnutia úäinnosti tejto zmluvy. Konkrétny termin
dodania oznámi Predávajúci kupujúcemu najmenej dva pracovné dni vopred a to
písomne prostredníctvom e-mailu.

3.2 Miestom dodania Tovaru sú priestory Kupujúceho nachádzajúce sa na adrese:
Základná škola s materskou skolou, Školská 3/ Poproč, Školská 3, 04424

Poproc, Slovenská republika. (ďalej len "miesto dodania").

3.3 Predávajúci je povinný Tovar dodať v lehote uvedenej v bode 3.1.

3.4 Dodanie Tovaru do miesta dodania potvrdzuje Kupujúci pisomne a to podpísaním
preberacieho protokolu. V Praberacon protokole sa potvrdzuje druh/ množstvo,
a kompletnosť dodaného Tovaru podľa prilohy c. 1 tejto zmluvy.

3.5 Kupujúci je povinný pri dodávke Tovaru vykonať jeho fyzické prevzatie
a bezodkladne reklamovať pripadnú nekompletnosť, alebo zjavnú vadu Tovaru.

3.6 Zistenie vád je Kupujúci povinný oznámiť písomne formou Reklamačného
protokolu.

3.7 Dodaný Tovar musí splňať všetky požadované kvalitativne parametre a úžitkové
vlastnosti uvedené v špecifikácii, ktorá tvori prilohu č. 1 tejto Zmluvy.
Kupujúci je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade
dodávky iného Tovaru, ako toho ktorý je uvedený v prilohe č. 1 tejto Zmluvy

V

tento Tovar neprevziať. Specifikácia Tovaru v prilohe ä. 1 tejto zmluvy musí
byť zhodná s tovarom oceneným v ponuke predloženej Predávajúcim vo verej nom

obstarávaní.

3.9 Splnením dodávky sa rozumie dátum riadneho uvedenia Tovaru do prevádzky
Predávajúcim v mieste dodania.

4. Kúpna cena a platobné podmienky

4.1 Kúpna cena Tovaru je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania,
v súlade s ponukou Predávajúceho, ktorú v ramci

ť >

verejného obstarávania

predložil takto:
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Celková cena bez DPH: 11 077,20 EUR

DPH 10,00%. 1 107,72 EUR

Celková cena vrátane DPH: 12 184,92 EUR

slovom: dvanásťtisíc stoosemdesiatštyri a 92 eurocentov EUR s DPH

4.2 Kúpna cena podla tohto älánku je cenou za nový kompletne funkčný Tovar bez
závad. V uvedenej kúpnej cene podľa bodu je zahrnuté: cena Tovaru, clo/
dopravné a všetky ostatné finančné náklady spojené s dodaním Tovaru

Kupujúcemu.

4.3 Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká Predávajúcemu riadnym splnením jeho
záväzkov spôsobom uvedeným v tejto zmluve a ukončenim preberacieho konania zo
strany Kupujúceho.

4.4 Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia Kupujúcemu.
4 . 5 Faktúra musí obsahovať okrem povinných náležitosti aj názov a ITMS kód

projektu, aby boli jednoznačne priradené výdavky k projektu a zamedzilo sa

dvojitému financovaniu. Prílohou faktúry vystavenej Predávajúcim musia byť aj
protokoly vystavené v súlade s článkom 3 tej to. V pripade, doručená.V

že

faktúra nebude vystavená správne, je Kupujúci oprávnený predmetnú faktúru
vrátiť. Predávajúci je povinný vystaviť novú faktúru a doručiť ju Kupujúcemu
s uvedením novej lehoty jej splatnosti.

5. Zodpovednosť za skodu a za vady, záručná doba

5.1 Predávajúci ručí za vlastnosti Tovaru počas záručnej doby, ktorá bola
Predávajúcim stanovená na 24 masiacov. Táto záručná doba začina plynúť odo
dňa podpisania Preberacieho protokolu. Predávajúci zodpovedá za to, že Tovar
je dodaný podľa podmienok tejto Zmluvy, v súlade s jeho ponukou predloženou
vo verejnom obstarávaní podľa čl. 2. a podľa platných právnych predpisov
a počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

5.5 Záruka na Tovar podľa tohto článku platí za predpokladu, že Kupujúci Tovar
u /

pouziva a obsluhuje s príslušnou starostlivosťou podľa inštrukcií

Predávajúceho, obsiahnutých v priloženej dokumentácii. Predávajúci neručí za
vady spôsobené nesprávnou manipuláciou zo stany Kupujúceho.

5.6 Kupujúci sa zaväzuje, že
>ľ

reklamácie a vady (poruchy) Tovaru uplatní
bezodkladne po ich zistení. Ohlásenie vady Tovaru za Kupujúceho oznámi
Predávajúcemu oprávnená osoba Kupujúceho na tel. císlo: 0903 517 412, alebo
na e mail: info@uniknihy.sk.

6. Sankcie

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že po dobu certifikácie platby zo strany
prísluäných riadiacich a kontrolných orgánov, nebude v pripade omeškania

Kupujúceho s úhradou takejto faktúry mať Predávajúci nárok na úhradu úrokov z
omeŠkania.
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6.2 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje tiež konanie^ respektíve
nekonanie a omeškanie prísluäného riadiaceho orgánu, sprostredkovateľského
orgánu pod riadiacim orgánom, orgánov kontroly a auditu podľa Európskej
komisie a iných orgánov riadenia a kontroly poskytovania financovania

prostreäníctvom fondov EÚ, ktoré má za následok omeäkanie platieb zo strany
Kupujúceho Predávajúcemu.

6.4 Kupujúci je oprávnený v prípade akéhokoľvek porušenia Kúpnej zmluvy zo strany
Predávajúceho uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 1 000,00 EUR za každé

porušenie Kúpnej zmluvy samostatne.

6.5 Zmluvná pokuta je splatná do 15 dní odo dňa doručenia výzvy Kupujúceho na
zaplatenie zmluvnej pokuty Predávajúcemu, a to na bankový účet Kupujúceho
uveäený vo výzve.

6.6 Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Kupujúceho na náhradu škody,
ktorú svojím konaním/nekonaním spôsobil Kupujúcemu Predávajúci, ani nárok
Kupujúceho na odstúpenie od zmluvy.

7. Odstúpenie od zmluvy

7.1. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinnosti dohodnutých
v tejto zmluve/ zakladá oprávnenie odstúpiť od zmluvy tej strane, ktorá je
porušenim povinností dotknutá. SpÔsob odstúpenia od zmluvy sa riadi

ustanoveniami § 345 a následne zákona c.
w 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,

v zneni neskoršich predpisov.

7.2 Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy v pripade skonČenia alebo zániku
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretej medzi
Kupujúcim ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom
financovania plnení podla Kúpnej zmluvy, a to bez ohľadu na právny titul

skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnuti nenávratného finančného prispevku.
.3 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy, keď Predávajúci akokoľvek

porušil zmluvné povinnosti.

7.4 Odstúpenie od zmluvy je úČinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení
od Kúpnej zmluvy druhej zmluvnej strane.

7.5 Predávajúci je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, ak:

a) Kupujúci vstúpi do nútenej správy, na jeho majetok bude vyhlásený
konkurz/ bude vyhlásené exekučné konanie.

b) V primeranej lehote neposkytne spolupôsobenie/ pričom zmari Pretíávajúcemu
možnosť vykonať plnenie podXa tejto zmluvy.

d) Vzniknú nepredvídané okolnosti na strane Kupujúceho, ktoré zásadne zmenia

podmienky plnenia tej to Zmluvy a súcasne
f w

sa nejedná o okolnosti

vylucujúce zodpovectnosť Kupujúceho,

e) Je preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v ramci
/ I. realizácie

aktivít tejto zmluvy súvisiacich s ôinnosťou Kupujúceho.

8. Platnosť zmluvy
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8.1 Táto zmluva je platná jej poďpisom oboma Zmluvnými stranami a nadobúda
účinnosť splnenim všetkých nasledujúcich podmienok:
a) schválením zákazky 20 strany poskytovateľa, t.j. doruäením správy

z kontroly dokumentácie z verejného obstarávania Kupujúcemu;
b) vystavením prvej písomnej objednávky na dodávku Tovaru stranyzo

Kupujúceho;

c) zverejnenim Zmluvy na webovom sídle Kupujúceho.
8.2 Platnosť tejto Zmluvy je možné ukončiť:

a) dohodou zmluvných strán/
b) odstúpením od zmluvy z dôvodov uvedených v zákone alebo tejto zmluve.

Odstúpenie je úôinné dňom doručenia pisomného oznámenia o odstúpení od
zmluvy druhej zmluvnej strane.

8.3 V pripade pochybností sa má za to, že oznámenie o odstúpení bolo doručené na
tretí deň odo dňa jeho zaslania poštou doporuôene na adresu sídla druhej
zmluvnej strany, pričom deň odoslania sa do tejto lehoty nepočíta. OdstúpenÍ m

od zmluvy nie je dotknuté právo na náhradu škody.

9. Spolocné ustanovenia

9.1 Predraet zrnluvy j e financovaný z fondov Európskej únie v rámci Operačného
programu: Integrovaný regionálny operaéný program, výzva äíslo: IROP-P02-
SC222-2016-13.

9.2 Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s

dodávanými prácami/službami/tovarmi kedykoľvek pocas platnosti a úäinnosti
zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoj a vidieka Slovenskej republiky a

ním poverené osoby;
b; Ministerstvo financií Slovenskej republiky a ním poverené osoby;
c) Úrad vládneho auditu;

d) Protimonopolný úrad Slovenskej republiky;
e) Kontrolné orgány Európskej únie;

f) Výbor pre vnútorný audit a vládny audit;
g) Najvyšši kontrolný úrad Slovenskej republiky;
h) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov.

9.3 Predávajúci a Kupujúci sa dohodli a zaväzujú, že bezodkladne prijmu opatrenia
na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou (auditom) to

/
overovanim a

v lehote stanovenej Kupujúcim.

10. Osobitná ustanovenia

10 3 Z tíôvodu zákonných obmedzeni na strane Kupujúceho, dodatkom k zmluve nie je
možné dohodnúť zmenu predmetu plnenia podla druhu Tovaru/ ktorý bol hodnotený
verejným obstarávatelom v zmysle zákona č.

w 343/2015 Z. *
o verejnom
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obstarávaní a o zmene a doplneni niektorých zákonov, neskorších/
v zneni

predpisov.

10.4 Predávajúci sa zaväzuje, že
a) nevyužije akékoľvek informácie/ ktoré zisti alebo prihliadnutim nas

okolnosti by mohol zistiť pri plnení predmetu tejto zmluvy vo svoj
prospech, ani v prospech tretích osôb, počas trvania tohto zmluvného

vzťahu, a ani po ukončení platnosti tejto Zmluvy;
b) informácie a podklady poskytnuté Kupujúcim alebo tretimi osobami pre

plnenie predmetu tejto Zmluvy nepoužije na iný účel ako je plnenie tejto
Zmluvy.

10.5. Zmluvné strany sa dohodli, Že Predávajúci nepostúpi práva a záväzky z tejto
zmluvy na tretie osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho.
Pisomný súhlas za Kupujúceho je oprávnený vydať len jeho štatutárny orgán.

11. Závereéné ustanovenia

11.1 Zmluvu možno meniť iba písomnými äodatkami, podpísanými oprávnenymi
zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatok k tejto zmluve je možné uzatvoriť
výhradne písomnou formou po odsúhlasení obidvoma zmluvnými stranamia v

súlade s § 10 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a

doplnení niektorých zákonov v platnom znení a súhlasom poskytovateľa
nenávratného finančného prispevku v pripade potreby.

11.2 Právne vzťahy neupravené touto zmluvou riadia najmä príslušnýmisa

ustanoveniami zákona č. 513/1991 2b. Obchodný zákonnik, neskoršichf
v zneni

predpisov a súvisiacich platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
11.3 Zmluva j e vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých j edno vyhotovenie

obdrži Predávajúci a dve vyhotovenia Kupujúci.
11.4 Neoddelitelnou súčasťou zmluvy sú prílohy:

a) Príloha č.l: Špecifikácia predmetu zmluvy
b) Priloha č.2: Rozpočet

c) Priloha č.3: Rozpočet v editovatelnom formáte na CD

11.5 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory vyplývajúce z tejto Zmluvy budú
prednostne riesiť formou dohody (zmieru) prostredníctvom svojich zástupcov.
V prípade, že sa spor nevyrieši zmierom, je ktorákoľvek zmluvná strana

oprávnená požiadať o rozhodnutie prisluäný súd Slovenskej republiky.
Rozhodným právom je právo Slovenskej republiky a právny vzťah sa bude
vzťahovať k právnym predpisom Slovenskej republiky.

11.6 Ak sa akékolvek ustanovenie tej to zmluvy stane neplatným v dôsledku j eho
rozporu s právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo ES, nespôsobi to
neplatnosť celej zmluvy. Zmluvné strany sa a takomto pripade zaväzujú
bezodkladne vzäjomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým
platným ustanovenim tak, aby bol zachovaný účel tejto zmluvy a obsah
jednotlivých ustanovení tejto zmluvy.
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11.7 Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú na základe
(

slobodnej vôle/ túto zmluvu neuzatvárajú v ťiesni za nápadne nevýhodných
podmienok, pod nátlakom a že obsahu zmluve porozumeli v celom rozsahu.

V Poproči, dňa: ^.S,t0loV Bratislave, dňa: 05.08.2020

Za Predávajúceho: Za Kupujúceho:

f v ^ *(*
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Príloha č.l: Špecifikácia predmetu zmluvy
t

nítov
p č. Wáu?v poloťcy výyobaa fc*cdai<i*A ďp^oiflkíola.
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CARTOGRAFIA,Knihy pre Sada odpomčanýdi, alebo podobných 25 titulov pre38 Knihy pre Polytechniku SLOVART,Polytechniku Polytechniku ZŠ vpoéte min: 233 ks:RAABE^IKAR
Knihy preKnihy pre povinné SLOVART,IKAR, Sada odporúéaných. alebopodobných 64 tftulov39 povinnéČítanie SJ ENIGMA, SPN Odporóčaného ôftanfa pre ZŠ v poôte mln.167 ks.Ďitanie SJ

Cudzojazyčné PRÍRODA,IKÄR,Cudzojazyéné knihy Sada odporúčaných, alebopodobných 36 tltulov pre40 knihy SLOVART, SPN,a slovniky výuébu Cudztehojazyka v ZS v počte mln. 146 ks.a slovniky POLYGLOT,LINGE
Knihy EUROMEDIA,IKARSada odporóčaných, alebo podobných 140 titulov41 Knihy "Beletria II

"Beletria" SLOVART Beletrie pre ZS v poäe min. 140 ks.
Knihy ORBIS PICTUS,Knihy "Vzdelávanie Sada odporófianých, atebo podobných 105 titulov42 "Vzdelávanie SFN,OSVETA,učitelov" Vzdelévanle uäteŕov 25 v pofite mln: 310ks.ufiiteľov" IKAR,RAABE
Knižničný Sada odporúčaných, atebo podobných 52 titulov44 Knižničný fond - 1 RAABE, SPNfond - 1 Pracovných zošftov pre ZŠ vpofite mh.238 ks.

Knižničný FONI BOOK, Sada odporúôaných. alebo podobných 68 titutov45 Kniänifiný,fond - 2 fond - 2 IKAR, SLOVÄRTNáučnej'literatúrypre ZS v poôte m'ln. 141ks.
MAPCARDS,KVANTKniäniäný Sada odporúčaných. atebo podobných 88 titulov46 Knižnifiný fond - 3 IKAR, SLOVAKTfond - 3 Encyklopédií, faktov pre Zfi'v počtemln.88 ks.

V Poproči, dňa: ^í. S.U)^V Bratislave, dňa: 05.08.2020

Za Predávajúceho: Za Kupujúceho:
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Priloha č.2 Rozpoäet
T

Výdavky clkorop, e. Mi>0v poloiky M*rn* jédnotk^. Ittotetivp ] J<4notítová <s>ft* b>x DPB-1

.-.?< s^iíw,jw . h>Xyt.&]^iňí)wt ks í 1394,90 13S4,'48
^

r ''MKaihy pré paviňpé. ^iťäaie ^J k.a 1 1394/90 13M^
ŕ t
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41 Raihy Btíetráa kfi 1 1394,90 Í3^4,.90 ;< t> >*
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44 ftsiÍaiĎa^ žond - Í ks 1 1394,90 139^W... 1

t

45 RaižAiôn^ íond - ? ks 1 1394,90 .13S4,W .-
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^
r 'fŕ

C5>na o>Uécn b<< .<>>? lí-on^oí

.^

DPH io,m 1 W^^

t

.-t

C<a> o*Uuai a.DSfi 12 184/92

V Poproči, dňa: ^S-.S-ÍLO^V Bratislave, dňa: 05.08.2020

Za Predávajúceho: Za Kupujúceho:
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Prilohu č.3: Rozpočet v editovatelnom fomáte na CD

*

v Poproči, dňa: \^_ g. ^3^,3V Bratislave, dňa: 05.08.2020

Za Predávajúceho: Za Kupujúceho:
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