
 
 

Kúpna zmluva   
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka 

 

 

I. Zmluvné strany 

1.1 Objednávateľ: 

Obchodné meno: Obec Vojčice  
Sídlo:   Obecný úrad, P. O. Hviezdoslava 408/1, 076 22 Vojčice 
IČO  00332135     
DIČ:  2020741272       
bankové spojenie: Prima banka a.s. 
číslo účtu                        SK88 5600 0000 0004 1558 2006   
v mene obce koná: Mgr. Vlastimil Kiral-Varga, starosta obce 
(ďalej len „objednávateľ“) 
„na jednej strane“ 

 
  a 

1.2 Dodávateľ: 

Obchodné meno: PcProfi, s.r.o. 

Sídlo: Fintická 14050/119, 080 06 Prešov  

IČO: 44685173 

DIČ: 2022803233 

IČ DPH: SK2022803233 

bankové spojenie: ČSOB a.s.  

číslo účtu:                       SK52 7500 0000 0040 0764 2768 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu  Prešov  v oddiele s.r.o. vo vložke č. 214141 P 

v mene spoločnosti koná:  Ing. Peter Krafčík 

(ďalej len „dodávateľ“) 

„na druhej strane“ 
(ďalej spoločne len „zmluvné strany“) 

 

II. Predmet zmluvy 

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy: 
Názov:  
Vybudovanie nového predškolského zariadenia MŠ v obci Vojčice - interiérové 

vybavenie 
CPV kód  39161000-8 – Nábytok pre materské školy 
 60000000-8 - Dopravné služby  
Druh/y: Tovar; Služba 

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:  
Predmetom Zmluvy je dodanie a inštalácia (vyloženie na určenom mieste, likvidáciu obalových 
materiálov a odpadov, kompletizácia zariadení, ktoré budú pozostávať z viacerých častí) interiérového 
vybavenia MŠ v obci Vojčice, podľa špecifikácie navrhnutej autorizovaným projektantom, určenenej vo 
výkaze výmer, ktoré je nevyhnutné na naplnenie stanovených cieľov projektu v rámci realizácie projektu 
spolufinancovaného z Operačného programu Ľudské zdroje.  
Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC612-2016-1b 

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie: 

1. Vrátane dopravy na miesto plnenia. 



 
 

2. Uchádzač v lehote do 7 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy doručí verejnému obstarávateľovi presnú 
technickú špecifikáciu ponúkaného tovaru (s uvedením výrobcu a presného typového označenia) spolu 
s fotografiami  a katalógovým listom. 

3. Úspešný uchádzač je tiež povinný spolu s dodaným tovarom dodať: návod na obsluhu a údržbu                             
v slovenskom jazyku a ďalšie doklady potrebné pre prevádzku jednotlivých zariadení podľa všeobecne 
záväzných predpisov a noriem, platných v čase dodania tovaru. 

4. Dodávateľ je povinný do 7 dní od uzavretia zmluvy predložiť objednávateľovi vyhlásenie  o zhode                        
k požadovaným tovarom, že výrobok spĺňa technické predpisy  a harmonizované normy platné v SR 
resp.  v celej Európskej únii. 

 
III. Zmluvné podmienky 

3.1 Miesto plnenia Zmluvy: 
Štát: Slovenská republika 
Kraj: Košický 
Okres: Trebišov 
Obec: Vojčice 

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:  
Presný termín bude určený verejným obstarávateľom, v rozsahu najskôr  od nadobudnutia účinnosti 
Kúpnej zmluvy a najneskôr do 29.05.2020. Táto lehota je pevne stanovená a nie je možné ju meniť.            
V prípade nedodržania uvedenej lehoty môže verejný obstarávateľ požadovať za každý deň omeškania 
zmluvnú pokutu vo výške 500 €. 

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:  
V zmysle špecifikácie určenenej vo výkaze výmer. 

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú podľa Obchodného zákonníka. 

3.5 Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú z Operačného program Ľudské zdroje                        
a vlastných finančných zdrojov verejného obstarávateľa. 

3.6 Dodávateľ je povinný v zmysle VZP k Zmluve o NFP, strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho                            
s dodávaným tovarom, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami 
na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

 
 

IV. Zmluvná cena 

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH v €:  53 846 EUR 

4.2 Sadzba DPH v €: 10 769,20 EUR 

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH v €: 64 615,20 EUR 

4.4 Lehota splatnosti faktúry bude do 30 dní od doručenia a potvrdenia zo strany objednávateľa. Faktúra 
bude uhradená až po doručení a inštalácii celej zákazky. K faktúre musí byť pripojený dodací list so 
všetkými dodanými položkami, všetko odsúhlasené verejným obstarávateľom. 

 

V. Záverečné ustanovenia 

5.1 Táto zmluva sa spravuje zákonmi Slovenskej republiky bez prihliadnutia ku kolíznym normám. Súdy 
Slovenskej republiky majú výlučnú právomoc na rozhodovanie akýchkoľvek sporov týkajúcich sa tejto 
zmluvy. 

5.2 Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 
Zb. v znení neskorších predpisov a v jeho rámci ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení 
neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi. 

5.3 Táto zmluva sa môže meniť alebo zrušiť iba dohodou zmluvných strán v písomnej forme. 

5.4 Ak by sa dôvod neplatnosti vzťahoval len na časť tejto zmluvy, bude neplatnou len táto časť. 

5.5 Táto zmluva tvorí úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami týkajúcu sa predmetnej záležitosti. 
Podpisom tejto zmluvy zanikajú všetky predchádzajúce písomné a ústne dohody súvisiace s predmetom 
tejto zmluvy a žiadna zo zmluvných strán sa nemôže dovolávať zvláštnych v tejto zmluve neuvedených 
ústnych dojednaní a dohôd. 



 
 

5.6 Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, po dvoch (2) pre každú zmluvnú stranu. 

5.7 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť najskôr deň 
nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovej stránke verejného obstarávateľa v zmysle § 47a zákona 
546/2010 z 9. decembra 2010. 
 

5.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím 
obmedzená, že zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah 
zmluvy dôkladne prečítali a že tento im je jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu                                 
a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

 
5.9 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie 

dohody k tejto zmluve neexistujú. 
 
 
 

Za objednávateľa:      Za dodávateľa: 
             Mgr. Vlastimil Kiral – Varga                                                       Ing. Peter Krafčík 
             starosta                                                                                            konateľ 
 
 

V ............................. dňa ________    V ...........................dňa ________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príloha:  Ocenený výkaz výmer



  

 


