Kúpna zmluva
uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“)
I.
Zmluvné strany

Kupujúci:	Názov: 			Obec Nižná
		Sídlo:			Nová doba 506, 027 43  Nižná
		IČO: 			00314684
		DIČ:			2020561752
		IČ DPH:		nepatiteľ DPH
		Bankové spojenie: 	VÚB, a.s.
		Číslo účtu (IBAN): 	SK46 0200 0000 0039 7466 3359					Oprávnený konať: 	Ing. Jaroslav Rosina, starosta

		Oprávnený rokovať:	Mgr. Mgr. ThLic. Tomáš Kubica
		Telefón/email:		+4213903643918 / asistent@nizna.sk 
(ďalej ako „kupujúci“)
a
	Predávajúci:	Obchodné meno:	
				Sídlo:			
				IČO:			
				IČ DPH:		
				Zapísaný:		
				oddiel:			
				Bankové spojenie:
				Číslo účtu (IBAN):
				Oprávnený konať:

		Oprávnený rokovať:
		Telefón/email:	
(ďalej ako „predávajúci“).

II.
Predmet zmluvy
Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu hnuteľné veci (tovar) v rámci predmetu zákazky „IKT vybavenie odborných učební ZŠ s MŠ v Nižnej“ a previesť na neho vlastnícke právo k veci a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu. 
	Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy podľa cenovej ponuky vrátane špecifikácie predmetu zmluvy, ktorá je výsledkom procesu verejného obstarávania podľa príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako jej príloha č. 1.

III.
Kúpna cena a platobné podmienky

Cena za dodanie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená podrobnou špecifikáciou, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako jej príloha č. 1.
	Kúpna cena za dodanie predmetu zmluvy je:
	cena bez DPH: 	 EUR,
	DPH:	EUR,
cena s DPH:	EUR.
	V kúpnej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho spojené s plnením predmetu zmluvy podľa čl. II tejto zmluvy.
Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením záväzku spôsobom a v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou.
Po riadnom dodaní predmetu zmluvy predávajúcim podľa podmienok uvedených v čl. IV tejto zmluvy a jeho prevzatí kupujúcim vystaví predávajúci faktúru v dvoch vyhotoveniach a doručí ju kupujúcemu. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa platných právnych predpisov. Súčasťou alebo prílohou faktúry musí byť dodací list.
Splatnosť faktúry je 60 dní od dňa jej doručenia kupujúcemu. Za deň úhrady sa považuje dátum odpísania sumy faktúry z účtu kupujúceho.
	Kupujúci je oprávnený vrátiť doručenú faktúru predávajúcemu, ak nebude obsahovať všetky náležitosti podľa platných právnych predpisov a to do dátumu jej splatnosti. Vrátením faktúry predávajúcemu prestáva plynúť lehota jej splatnosti. Doručením opravenej faktúry kupujúcemu začína plynúť nová lehota splatnosti v súlade s bodom 3.6 tohto článku tejto zmluvy.

IV.
Dodacie podmienky

Predmet zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu najneskôr do 2 mesiacov od vystavenia písomnej objednávky kupujúcim, najneskôr však do 31.10.2019. Vystavenie písomnej objednávky kupujúcim a jej doručenie predávajúcemu je nevyhnutnou podmienkou pre začatie plnenia tejto zmluvy.
	Miestom plnenia (dodania predmetu zmluvy) je Základná škola s materskou školou v Nižnej na ulici Nová doba č. 482.
	Predávajúce je povinný pri dodaní a inštalácii predmetu zmluvy odovzdať kupujúcemu všetky doklady nevyhnutné k jeho prevzatiu a používaniu.
Kupujúci sa zaväzuje vystaviť písomnú objednávku a doručiť ju predávajúcemu ihneď po kladnom posúdení dokumentácie z procesu verejného obstarávania na dodanie predmetu zákazky „IKT vybavenie odborných učební ZŠ s MŠ v Nižnej“, ktorého výsledkom je uzavretie tejto zmluvy.

V.
Kvalita tovaru

	Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy riadne, včas a v požadovaných vlastnostiach, množstve a v kvalite podľa čl. II tejto zmluvy.
	Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar nový, doteraz nepoužívaný, nerepasovaný, ktorého technické vlastnosti a parametre sa zhodujú s parametrami uvádzanými ich výrobcom, prvotriedneho vyhotovenia a z prvotriednych materiálov.

Záručná doba pre jednotlivé veci v rámci predmetu zmluvy je dva roky a začína plynúť dňom prechodu vlastníckeho práva k veci z predávajúceho na kupujúceho.
Kupujúci je povinný dodržiavať príslušné návody na obsluhu a používanie od výrobcov vrátane písomných inštrukcií dodaných predávajúcim.
	Záručné povinnosti predávajúceho sa nevzťahujú na:
	poškodenie neodborným zásahom zo strany kupujúceho alebo tretej osoby,
poruchy elektrickej siete, zásah blesku,
zavírenie,
poškodenie ochranných plomb.
	Kupujúci je povinný vady ihneď po ich zistení písomne oznámiť predávajúcemu, najneskôr do uplynutia záručnej doby. Nároky kupujúceho z vád tovaru sa riadia ustanoveniami § 436 a nasl. Obchodného zákonníka.

VI.
Sankcie

	V prípade omeškania predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy má kupujúci právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z kúpnej ceny za každý aj začatý deň omeškania.
	V prípade omeškania kupujúceho so splnením svojho peňažného záväzku akéhokoľvek druhu, vyplývajúceho z tejto zmluvy, má predávajúci právo na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlhovanej čiastky za každý deň omeškania.
	Zmluvnými pokutami dohodnutými v tejto zmluve nie je dotknutý nárok zmluvných strán na náhradu škody v plnom rozsahu, a to aj keby táto presahovala výšku zmluvnej pokuty.
	Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve považujú za primerané.


VII. 
Zánik zmluvy, okolnosti vylučujúce zodpovednosť

	Nedodržanie záväzku predávajúceho dodať tovar podľa podmienok uvedených v čl. IV a V tejto zmluvy budú zmluvné strany považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy podľa § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka. Omeškanie predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy o viac ako 10 kalendárnych dní bude kupujúci považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy.
	Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená strana písomne odstúpiť od zmluvy. Právo zmluvných strán na náhradu škody a zmluvnú pokutu tým nie je dotknuté.

Za porušenie tejto zmluvy spôsobené vyššou mocou zmluvné strany nezodpovedajú.

VIII. 
Záverečné ustanovenia

	Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami. 
	Právne vzťahy zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, prípadne ďalšími relevantnými právnymi predpismi.
	Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých kupujúci obdrží tri rovnopisy a predávajúci jeden rovnopis.
	Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o NFP v zmysle čl. 12 Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021K514-222-13 zo dňa 24.7.2018 uzavretej medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení Žilinským samosprávnym krajom a objednávateľom, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 
	Predmet zmluvy je dodávaný v rámci projektu Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole s materskou školou v Nižnej s kódom ITMS2014+ 302021K514.
	Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnenia na webovom sídle kupujúceho. 


Prílohy:
	Cenová ponuka vrátane špecifikácie.


V................................... dňa .............................	V................................... dňa .............................



Za kupujúceho:	Za predávajúceho:
Ing. Jaroslav Rosina, starosta	

