
Kúpna zmluva Č. 29/2O22IVaM

uzavretá v zmysle ustanovení 409 a nasl. zákona Č. 5 13/1990 Zb. Obehodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi;

Kupujúcim: Mestská čast‘ Košice — Sídlisko KyP
Sídlo: Tdeda KVP 1, 040 23 Košice
Statutámy orgán: Mgr. Ladislav Lörinc, starosta
ICO: 00691 089
DIČ: 2020928327
Basikové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: 5K46 5600 0000 0005 3629 8001
(ďalej len ‚.Kupujůci“)
a
Predávajúcim: mmcité sk ss.o.
Sídlo: Brnianska 2, 911 05 Trenčín
Statutámy orgán: Ing. Aleš Bakoš, konateľ
ICO: 36320854
DIČ: 2020178820
iČ DPH: SK2020178820
Basikové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: 8K70 7500 0000 0003 11460063
Zápis v registri: Okresný súd Trenčín, odd. Sro, vl. Č. 12930/R
(d‘alej len „Predávajúci“)
(ďalej spolu Kupujúci a Predávajúci len „Zmluvné strany“)

‚ Článokl
Uvodné ustanovenia

1. Kupujúci má záujem nadobudnúť od Predávajúceho vlasmieke právo k nižšie uvedenému
tovaru. preto uzatvárajú Predávajúci s Kupujúcim túto kúpnu zmluvu (ďalej len
„Zmluva“).

2. Táto Zmluva sa uzatvára v zmysle zákona Č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon
o verejnom obstarávaní“). Kupujúci na obstaranie predmetu tejto Zmluvy použil postup
verejného obstarávania — zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami. Zmluva sa uzatvára
na základe výsledku pňeskumu trhu s názvom „Nákup vonkajšieho mobiliáru“. Cenová
ponuka Predávajúceho zo dňa 23.03.2022 bola vybraná v rámci prieskumu trhu ako
najvýhodnejšia.

3. Predávajúci vyhlasuje, že je podnikateľom existujúcim v zmysle právnych predpisov
platných v SR, odbome spósobilým a plne oprávneným na dodanie tovaru v zmysle tejto
Zmluvy.

ČlánokII
Predmet zmluvv

I. Predávajúci sa zaväzuje dodat‘ a previesť na Kupujúceho odplatne vlastnicke právo
k lavičkám (CPV kód 39113600-3) a nádobám na odpad (CPV kód 34928480-6) (ďalej
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len „Tovar“) v množstve, akosti a vyhotovení podľa prílohy Č. 1 tejto Zmluvy, ktorá tvorí
jej neoddelitel‘nú súčast‘ („d‘alej len „Príloha Č. 1“). Montáž Tovaru nie je predmetom
tejto Zmluvy.

2. Predávajúci je výlučným vlastníkom Tovaru. Tovar bude nový, vyrobený podľa právnych
predpisov a technických noňem platných v SR v kvalite nimi ustanovenej, bez právnych
vád a v súlade s požiadavkami tejto Zmluvy a s požiadavkami Kupujúceho, či už
technickými alebo mými a výslovnými alebo odvodenými. Kupujúci sa zaväzuje prevziat‘
Tovar a zaplatit‘ zaň Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.

Článok III
Kúpna cena a platobné podmienky

I. Kupujúci a Predávajúci sa dohodli na kúpnej cene za Tovar bez DPH vo výške 16 544.32
€. Predávajúci bude Kupujůcemu ku kúpnej cene v zmysle platných právnych predpisov
fakturovať DPH vo výške 20%, čo predstavuje sumu 3308.86 €.Ceiková kúpna cena,
vrátane DPH je vo výške 19 853,18 € (slovom devätnásftisícosemstopät‘desiattň eur
a osemnásť eurocentov). Podrobné členenie kúpnej ceny je uvedené v Prílohe Č. I tejto
Zmluvy.

2. Kúpna cena je dohodnutá Zmluvnými stranami v súlade so zákonom Č. 18/1996 Z. z. o
cenách v znení neskoršich predpisov (ďalej len „Zákon o cenách“) ako cena pevná
a nemenná, zahtňajúca všetok materiál, práce, zariadenia a predmety potrebné k dodaniu
Tovaru. V kúpnej cene sú obsialmuté aj náklady na dopravu, zabezpeČenie záručných
opráv počas záručnej doby. Kúpna cena pokiýva všetky zmluvné závázky.

3. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu po riadnom dodaní Tovaru na základe
Kupujúcim podpísanom dodacom liste.

4. Kupujúci zaplatí kipnu cenu na základe faktúry vystavenej Predávajúcim do 3 dní odo
dňa ňadneho dodania Tovaru s lehotou splatnosti 14 dní.

5. Zmluvné strany sa dohodli na zaplateni kúpnej ceny tak, že Kupujúci ju zaplatí
Predávajúcemu bezhotovostným prevodom na dohodnuté platobné miesto, ktorým je
bankový účet uvedený v záhlaví tejto Zmluvy ako banko%3 účet Predávajúceho.

6. V pdpade omeškania Kupujúcebo so zaplatenim kúpnej ceny, zaplatí Kupujúci
Predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý začatý
deň omeškania.

ČIánokIV
Dodanie Tovaru

1. Predávajúci sa zaväzuje dodat‘ Tovar v mieste sídla Kupujúceho najneskór do
30.06.2022. Dodanie Tovaru sa potvrdí dodacím listom.

2. Tovar bude zabalený obvyklým spósobom tak, aby nedošlo kjeho poškodeniu počas
prepravy. Použité obaly sú určené najednorazové použitie.

3. Predávajúci je povinný odovzdat‘ Kupujúcemu vyhlásenie o zhode a návod na použitie
Tovaru.

4. V prípade, že Predávajúci nedodrží termín dodania Tovaru, zaplatí Kupujúcemu zmluvnú
pokutu vo výške 0,05 % z kúpnej ceny za každý začatý deň omeškania.

5. V pdpade dodania Tovaru s vadami zaplatí Predávajúci Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo
výške 5 % z kúpnej ceny.
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Článok V
Stav Tovaru a zodpovednost‘ za jeho vady

Predávajúci vyhlasuje, že oboznámil Kupujúceho s technickým stavem Tovaru a že
žiadne skryté vady, o ktorých musel vedieť, Kupujúcemu nezatajil. Kupujúci vyhlasuje,
že pozná technický stav Tovaru.

2. Zmluvné strany sa budú ňadif príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, které
upravujú zodpovednosť za vady Tovaru. Predávajúci poskytuje Kupujúcemu záruku za
akost‘ Tovaru po dobu 24 mesiacov. Kupujúci je povinný zaslat‘ oznámenie vád Tovaru
písemnou formou a zároveň e-mailem na adresu Predávajúceho: obchodmrncite.sk
Predávajúci je povinný odstrániť vady Tovaru v primeranej lehote, najneskór do 7 dní.

Článok VI
Nadobudnutie vlastníckeho práva a nebezpečenstvo škody na Tovare

Predávajúci prevedie na Kupujúceho a Kupujúci získa od Predávajúceho úplné a ničím
neobmedzené vlastnícke právo k Tovaru. Vlastnícke právo k Tovaru Kupujúci nadobúda až
úplným zaplatením kúpnej ceny.

2. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho v čase, keď prevezme Tovar
od Predávajúceho.

Článok VII
Doba platnosti a skončenie Zmluvy

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, ato do úplného a riadneho dodania Tovaru podľa
tejto Zmluvy.

2. Zmluva sa skončí uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná.
3. Zmluvuje možné skončiť predčasne, ato jedným z nasledujúcich spósobov:

a) dohodou Zmluvných strán,
b) odstúpením od Zmluvy v prípade, ak tak stanovuje táto Zmluva alebo Obchodný

zákonník.
4. Ak Kupujúci alebo Predávajúci podstatne porušil svoju zmluvnú povinnosť, je druhá

strana oprávnená od Zmluvy odstúpif. Pri odstúpení od Zmluvy táto končí dňom
doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy dmhej Zmluvnej strane.
V pdpade odstúpenia od Zmluvy zo strany Kupujúceho má Kupujúci právo ponechaf si
už poskytnuté plnenie, resp. jeho časť a zároveň sa zaväzuje zaplatit‘ Predávajúcemu časť
kúpnej ceny za takto ponechané plnenie s odpočítaním všetkých už poskytnutých platieb.
V pdpade neuplatnenia si práva Kupujúceho ponechat‘ si predmet plnenia (musí íst‘
o predmet plnenia, ktoiý sa vzhľadom na jeho povahu dá vrátiť), je Kupujúci povinný
poskytnuté plnenie vrátit‘ a Predávajúci je povinný vrátiť všetky platby obdtžané od
Kupujúceho v súvislosti s touto Zmluvou.

5. Za podstatné pomšenie zmluvných podmienok sa považuje:
a) ak Predávajúci nie je schopný dodat‘ alebo nedodá Tovar za dohodnutú kúpnu cenu,
b) ak Predávajúci dadne nedodá Tovar v termíne určenom podľa článku IV ods. 1.

tejto Zmluvy,
c) ak Kupujúci poruší svoju povinnost‘ zaplatiť cenu za Dielo riadne a včas

vyplývajúcu mu z ustanovení článkov III tejto Zmluvy, a to ani po písomnom
upozomení zo strany Predávajúceho.

6. Skončením Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán. Skončenie
Zmluvy sa však nedotýka nároku z vád Tovaru, nároku na náhradu škody, nároku na
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zaplatenie zmluvnej pokuty a úroku z omeškania, ani zmluvných ustanovení týkajúcich
sa voľby práva. ňešenia sporov medzi Zmluvnými stranami a mých ustanovení, ktoré
podľa prejavenej vóle strán vzhl‘adom na svoju povahu majú trvat‘ aj po skončení Zmluvy.

Článok VIII
Spoločné a záverečné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek zásielka vyplývajúca Z tohto právneho vzt‘ahu
musí byť písomná a pre účely jej doručovania sa za deň doručenia považuje deň prevzatia
zásielky alebo deň vrátenia zásielky odosielateľovi, ak sa zásielka vráti dnihej straiw ako
nedoručená, nedoručiteľná alebo neprevzatá v odbemej lehote. Zmluvné strany sa
dohodli, že pre dowčovanie je rozhodná adresa, ktoráje ako sídlo uvedená v záhlaví tejto
Zmluvy. V prípade zmeny adresy, ktorá je uvedená v záhlaví je Zmluvná strana povinná
o tom bezodkladne písomne informovat‘ druhú Zmluvnú stranu.

2. Vzt‘ahy Zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto Zmluvou, sa dadia
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími platnými právnymi
predpismi Slovenskej republiky.

3. Zmluvné pokuty, resp. úroky z omeškania dojednané touto Zmluvou hradí povinná strana,
nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda porušením povinnosti.
ktorú možno vymáhaf samostatne. Up]atnenie zmluvných pokút, resp. úrokov
z omeškania nieje povinnosfou Zmluvných strán. PovinĎá strana má povinnosť uhradit‘
zmluvnú pokutu, resp. úrok z omeškania aj keď svoju povmnnosť nezavinila.

4. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo
zrušenie, budú v prípade, že sa Zmluvné strany nebudú vedieť dohodnúť na ich odstránení
dešené pred prislušným súdom v Slovenskej republíke podľa slovenského práva.
Zmluvné strany sa podrobia rozhodnutiu tohto súdu. Jeho rozhodnutie bude pre strany
záväzné.

5. Túto Zmluvu možno menit‘ alebo doplňaf len vo forme písomných, datovaných
a vzostupne očíslovaných dodatkov podpisaných oboma Zmluvnými stranami
a vyhotovených v počte vyhotovení tejto Zmluvy.

6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť v
súlade s platnou právnou úpravou. Kupujúci bede na vedomie skutočnosť, že táto Zmluva
je v zmysle ustanovenia Sa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a dop]není niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o slobode informácií“) povinne zverejňovanou zmluvou.

7. Táto Zmluva bude zverejnená v súlade s ustanovením Sa ods. 6 a nasl. Zákona
o slobode informácií. Kupujúci rešpektuje zákormú povinnosf zverejnenia Zmluvy v
zmysle Zákona o slobode informácií.

8. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobnýcb údajov poskytnutých pre účely uzavretia tejto
Zmluvy a prehlasuje, že bol oboznámený s informáciami podľa článku 13 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane iyzických osób pň spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (d‘alej len ‚.Nariadenie č.
2016/679“), ktoré sú zverejnené na webovom sídle Predávajúceho ako prevádzkovatera
www.mckvp.sk ana úradnej tabuli vjeho pňestoroch.

9. Zmluvné strany aj ich zamestnanci, ktorí prichádzajú pd výkone svojich pracovných
povinností do styku s osobnými údajmi, resp. tieto údaje akýmkoYvek spňsobom
spracovávajú v rámci svojej pracovnej činnosti. sú povinní dodržiavaf príslušné
ustanovenia Nariadenia č. 20 16/679 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršich predpisov (d‘a]ej len „Zákon
o ocbrane osobných údajov“).
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10. NeoddeliteFnou sůčasfou tejto Zmluvy je Pdloha Č. 1: N4nožstvo. akosf a vyhotovenie
Tovaru.

11. V pripade, ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmlrnw stane neplatným, neúčinným alebo
nevymábateľným. jeho neplatnosť, neúčinnosť alebo nevymábateľnosť nebude mať
vplyv na zostávajúce ustanovenia tejto Zmluvy a obe Zmluvné strany sa bez zbytočného
odkladu dohodnú na náhradných ustanoveniach, s čo najskoršou právnou záväznosťou.

12. Táto Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch. z ktorých každý má platnosf originálu.
dva rovnopisy obdrží Kupujúci ajeden rovnopis Predávajúci.

13. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zm]uvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola
uzavretá v tiesni alebo za nevýhodných podmienok, žeju uzavreli z vlastnej vůle, určite.
vážne a zrozumiteľne ana základe súhlasu s ňou ju podpisujú.

V Košiciach, dňa

Mestská čast‘ Košice — SídHŠkó-KVR‘ ‚N

_______

(J

Mgr. Ladislav Lörinc, starosta

V Košiciach, dňa

*upei:
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Príloha Č. 1

Tovar ks
Parková lavička VERA 21

Parková lavička bez operadla z plechu dI. 2000mm 2

Odpadkový koš - ľudský 15

Odpadkový koš - psie 6


