
Kúpna zmluva

uzavretá podľa príslušných ustanovení § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č.
513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

ČI. I
Zmluvné strany

1. Kupujúci:

Názov: Reedukačné centrum
So sídlom: Trstín 335, 91905 Trstín
Štatutárny zástupca, funkcia: Mgr. Plevková Zlatica, riaditeľka školy
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000089246/8180
IČO: 00163317
DIČ: 2021147403
Tel: + 421 33598 3113
e-mail: rdmtrstin@post.sk
web: www.rctrstin.edupage.org
(ďalej len "kupujúci" a/alebo spolu s dodávatel'om "zmluvné strany" )

2. Predávajúci:

Názov:
So sídlom:
Štatutárny zástupca, funkcia:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČDPH:
Tel:
Fax:
e-mail:
web:

Daffer, spol. s r.o.
Včelárska č. 1,97101 Prievidza
Ing. Krajčovič Daniel, František Jeluš, konatel'
SLSPpobočka Prievidza
0372767800/0900
36320439
2021592518
SK 2021592518
046/5198711
046/5198777
skola@daffer.sk
www.daffer.sk

(ďalej len "predávajúci" a/alebo spolu s obstarávatel'om "zmluvné strany")
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Čl. II
Predmet zmluvy

1. Predmetom zákazky sú "Didaktické pomôcky, odborná literatúra, zariadenie a vybavenie
pre projekt "Školský svet nezvädne" pre objekt Reedukačné centrum, Trstín 335, 919 05
Trstín, v cene podľa špecifikácie uvedenej v cenovej ponuke predloženej predávajúcim, ktorá
je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar v rozsahu a množstve vymedzenom touto
zmluvou a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť
cenu určenú v zmluve.

3. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar a zaplatiť cenu stanovenú v tejto zmluve.

Čl. III
Termín plnenia, miesto plnenia

1. Dodanie predmetu zákazky sa bude realizovať priebežne, najneskôr však do konca
realizácie projektu, odo dňa podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami. Ak, táto
zmluva bude podpísaná zmluvnými stranami v rôzny deň, zmluva nadobúda platnosť
a účinnosť dňom, počas ktorého bol pripojený posledný podpis.

2. Zmluvné strany sa dohodli na možnosti postupných dodávok predmetu kúpnej
zmluvy na základe vystavených objednávok a čiastkových fakturáciách po dodaní
tovaru.

3. V cene dodávky je i doprava tovaru na miesto určenia. Podl'a pokynov kupujúceho
bude predmet zákazky dodaný do objektu Reedukačné centrum, Trstín 335, 919 05
Trstín.

Čl. IV
Stanovenie ceny

1. Cena predmetu obstarávania je dohodnutá za kompletnú dodávku.

€ 41 316,01 bez DPH

€ 7 682,76 20% DPH

€ 290,23 10% DPH

Celková cena € 49 289,00 s DPH

konverzný kurz: 1€ = 30,126 Sk

Celková cena Sk 1 484 880,41 s DPH
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ČI. V
Platobné podmienky

1. Po právoplatnom uzatvorení zmluvy na dodanie predmetu obstarávanej zákazky,
kupujúci bude poukazovať na účet predávajúceho finančné čiastky podľa dodania
jednotlivých položiek na základe faktúry.

2. Cenu za dodanie predmetu zmluvy uhradí kupujúci na základe faktúr vystavovaných
priebežne - vo viacerých častiach počas dodávky.

3. Doba splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa ich doručenia verejnému obstarávateľovi.
Jednotlivé faktúry budú obsahovať všetky potrebné náležitosti daňového dokladu.

ČI. VI
Práva a povinnosti zmluvných strán

l.Kupujúci:

- je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti,
je povinný potvrdiť v dodacom alebo prepravnom liste prevzatie tovaru svojím podpisom
alebo podpisom ním poverenej osoby,
má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými
stranami.

2. Predávajúci :

má povinnosť dodať v zmysle schválenej cenovej ponuky kupujúcemu tovar v dohodnutom
množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na
jeho uchovanie a ochranu,
má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

ČI. VII
Zmluvné pokuty

1. V prípade omeškania predávajúceho s dodržaním termínu plnenia jednotlivých častí dodávky,
je kupujúci oprávnený vyúčtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 5 Eur (150,63 Sk)
za každý deň omeškania.

2. Pre prípad omeškania kupujúceho s platením jeho peňažných záväzkov, je predávajúci
oprávnený vyúčtovať kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý
deň omeškania.

ČI. VIII
Zodpovednosť za vady a náhrada škody

1. Kupujúci je povinný prezrieť tovar pri osobnom odbere.
2. Predávajúci poskytuje zákonom stanovenú záruku na predmet plnenia.
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3. Práva z vád zanikajú, ak vady nie sú oznámené včas, najneskôr do 12 mesiacov odo dňa
dodania tovaru. Dodanie tovaru s vadami je podstatným porušením zmluvy a kupujúci môže:

požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar,
dodanie chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie právnych vád,
ak sú vady opraviteľné, požadovať ich odstránenie opravou,
požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo
odstúpiť od zmluvy.

4. Oznámenie vád (reklamácia) môžu byť uskutočnené e-mailom, faxom, alebo poštovou
zásielkou. Doručené oznámenie o vadách musí obsahovať: označenie kúpnej zmluvy, popis
vád a ich prejavov, počet vadných kusov.

5. Kupujúci musí umožniť predávajúcemu na základe jeho požiadavky fyzické overenie
oprávnenosti reklamácie.

ČI. IX
Záverečné ustanovenia

1. Dodávateľ tovaru je povinný strpieť výkon kontroly / auditu / overovania na mieste zo strany
oprávnených osôb na výkon kontroly / auditu / overovania súvisiaceho s dodávaným
tovarom, prácami a službami (ďalej len kontrola) kedykoľvek počas platnosti a účinnosti
ZmluvyoNFP, a to oprávnenými osobami v zmysle Všeobecných záväzných podmienok
k zmluve o poskytnutí NFP č. 009/2009/3.2/0PV uzatvorenej dňa 21.12.2009 medzi
Objednávateľom a Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre
štrukturálne fondy EÚ a poskytne im všetku potrebnú súčinnosť.

2. Túto zmluvu je možné meniť len písomným dodatkom podpísaným zástupcami zmluvných
strán.

3. V prípade, že výroba požadovaného typu tovaru bude ukončená, resp. príde k jeho inovácií
počas platnosti uzatvorenej kúpnej zmluvy, predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar
rovnakého druhu s rovnakými, prípadne vyššími parametrami ako je tovar podľa uvedenej
špecifikácie pri zachovaní stanovenej ceny z cenovej ponuky. Táto zmena bude upravená
dodatkom ku kúpnej zmluve.

4. Ustanovenia, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne právnych predpisov.

5. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana dostane po
jednom rovnopise.

6. Zmluvné strany svojím podpisom vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, plne jej porozumeli
a súhlasia s ňou.

V Trstíne, dňa ..ť.~~.~~~.~.~(1..... V Prievidzi, dňa .....P...?: ...ľ!..r. ....{.t?.!.1

Reedukačné centrum

9f(5~
kupujúci predávajúci
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daffer spol. s r.o.
Včelárska 1, 971 01 PRIEVIDZA
tel: 046/5198711
fax:046/5198777

Príloha č.l

Cenová ponuka - Originál
Názov zákazky: Didaktické pomôcky, odborná literatúra, zariadenie a vybavenie
Pre: Reedukačné centrum, Trstín 335, 91905 Trstín

Časf 1 - Zariadenie a vybavenie

Predmet obstarávania Merná Počet Cena bez DPH
DPH v EUR Cena vrátane

iednotka vEUR DPH v EUR
1. Profi interaktívna tabula kus 1 1415,00 € 283,00 € 1698,00 €
2. Rozhlasový systém kus 1 1415,00 € 283,00 € 1698,00 €
3. Stolný počítač alebo notebook kus 10 5810,00€ 1 162,00 € 6972,00 €
4. Notebook kus 6 3475,00 € 695,00 € 4170,00 €
5. Aplikačný softvér kus 16 650,00 € 130,00 € 780,00 €
6. Multifunkčné zariadenie kus 1 415,00 € 83,00€ 498,00 €
7. USB kl'úč kus 6 97,50 € 19,50 € 117,00€

Digitálny fotoaparát pre účely
8. fotodokumentácie kus 1 160,00 € 32,00 € 192,00 €
9. Digitálna kamera kus 1 330,00 € 66,00€ 396,00 €
10. Práčka kus 2 495,00€ 99,00€ 594,00 €
11. Kufríkové šijacie stroje kus 5 820,00 € 164,00 € 984,00€
12. Zehličky kus 3 245,00€ 49,00 € 294,00 €
13. Sporák kus 1 330,00 € 66,00€ 396,00 €
14. Chladnička kus 1 330,00 € 66,00€ 396,00 €
15. Hi-FI zariadenie kus 1 80,00 € 16,00 € 96,00 €

SPOLU X X 16067,50 € 3213,50 € 19281,OO€

Časf 2. - Didaktické pomôcky

Predmet obstarávania
Merná

Počet Cena bez DPH DPH v EUR
Cena vrátane

iednotka vEUR DPH v EUR
10%=45,14€

16. Didaktické pomôcky - Slovenský jazyk projekt 1 1 176,78 € 20%=145,08€ 1 367,00 €
Didaktické pomôcky - Základy rodinnej

17. výchovy projekt 1 1 298,33 € 259,67 € 1 558,00 €
18. Didaktické pomôcky - Matematika projekt 1 693,33 € 138,67 € 832,00 €

Didaktické pomôcky - Potraviny a
19. výživa projekt 1 160,00 € 32,00€ 192,00 €
20. Didaktické pomôcky - Biológia projekt 1 2225,83 € 445,17 € 2671,00 €
21. Didaktické pomôcky - Prvá Pomoc projekt 1 1 662,50 € 332,50 € 1 995,00 €

Didaktické pomôcky - Epidemiológia a
22. hygiena projekt 1 314,17€ 62,83 € 377,00 €
23. Didaktické pomôcky - Odborný výcvik projekt 1 994,17 € 198,83 € 1 193,00 €

Didaktické pomôcky ku športovému
24. krúžku projekt 1 11 820,83 € 2364,17€ 14185,00€
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Predmet obstarávania Merná Počet Cena bez DPH
DPH v EUR

Cena vrátane
iednotka vEUR DPH v EUR

25. Didaktické pomôcky pre krúžok Varenie projekt 1 1 250,00 € 250,00 € 1 500,00 €
Didaktické pomôcky pre krúžok Rozvoj

26. Tvorivosti projekt 1 158,33 € 231,67 € 1 390,00 €
I Didaktické pomôcky Zdravotného

27. krúžku projekt 1 43,33 € 8,67€ 52,00€

SPOLU X X 22797,60 € 4514,40 € 27312,00 €

Časf 3. - Didaktické pomôcky

Predmet obstarávania Merná
Počet Cena bez DPH DPH v EUR Cena vrátane

iednotka v EUR DPH v EUR
Odborná literatúra pre pedagógov -

28. Slovenský jazyk projekt 1 127,27 € 12,73 € 140,00 €
Odborná literatúra pre pedagógov -

29. Základy rodinnej výchovy projekt 1 103,64 € 10,36 € 114,00 €
Odborná literatúra pre pedagógov -

30. Materiály projekt 1 140,00 € 14,00 € 154,00 €
Odborná literatúra pre pedagógov -

31. Ekonomika a organizácia projekt 1 170,91 € 17,09 € 188,00 €
Odborná literatúra pre pedagógov -

32. Technológia projekt 1 394,55 € 39,45 € 434,00€
Odborná literatúra pre pedagógov -

33. Potraviny a výživa projekt 1 345,45 € 34,55 € 380,00 €
Odborná literatúra pre pedagógov -

34. Stroje a zariadenia projekt 1 256,36€ 25,64€ 282,00 €
Odborná literatúra pre pedagógov -

35. Matematika projekt 1 87,27 € 8,73€ 96,00 €
Odborná literatúra pre pedagógov -

36. Občianska náuka projekt 1 84,55€ 8,45€ 93,00€
Odborná literatúra pre pedagógov -

37. Biológia projekt 1 283,64€ 28,36 € 312,00 €
Odborná literatúra pre pedagógov -

38. Prvá pomoc projekt 1 81,82 € 8,18 € 90,00 €
Odborná literatúra pre pedagógov -

39. Odborný výcvik projekt 1 208,18 € 20,82 € 229,00 €
[Odborná literatura pre pedagogov -

40. Epidemiológia a hygiena projekt 1 167,27 € 16,73 € 184,00 €

SPOLU X X 2450,91 € 245,09 € 2696,00 €

V Prievidzi, dňa 4.1.2011
ponuku vypracoval: Čičmanec Juraj

podpis uchádzaca
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