
KÚPNA ZMLUVA 
uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

Cl. I 
Zmluvné strany 

Kupujúci: 
Podateľňa: 
Štatutárny orgán: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 

Mesto Prievidza 
Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza 
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta 
318 442 
021162814 
V U B , a.s. pobočka Prievidza 
číslo účtu: 16626-3 82/0200 

Kontaktná osoba pre technické veci: Mgr. Vlasta Miklasová - vedúca odboru školstva 
a starostlivosti o občana 

Predávajúci: 
Sídlo: 
Štatutárny orgán: 
IČO: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 

NOMIland s.r.o. 
Magnezitárska 11, 040 13 Košice 
Ing. Štefan Fejko, konateľ 
36 174 319 
SK2020051055 
Všeobecná úverová banka, a.s. č. účtu 1499634356/0200 

Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka 
Číslo 9421/V 

Cl. II 
Forma verejného obstarávania 

Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania formou zadávania 
podprahovej zákazky podľa §§ 99 až 101 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 
v znení neskorších predpisov. 



ČI. III 
Predmet zmluvy 

3.1 Predmetom tejto kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar 
v množstve a v druhu špecifikovanom v tomto článku a záväzok kupujúceho prevziať od 
predávajúceho dodaný tovar v súlade so zmluvou a zaplatiť mu dohodnutú kúpnu cenu. 
3.2 Určenie druhu a množstva tovaru: 

Typ ležadla/posteľky Počet Cena 
bez 
DPH 
za ks 

Cena bez 
DPH 

Cena s DPH 

A. Stohovateľná drevená postieľka 
s nepremokavým matracom bez čela 

44 ks 54,54 2 399,68 2 879,98 

B. Sklápateľné ležadlo oranžové 21 ks 26,21 550,37 660,45 
C. Sklápateľné ležadlo modré 21 ks 26,21 550,37 660,45 
D. Sklápateľné ležadlo žltozelené 50 ks 26,21 1 310,42 1 572,50 
E. Stohovateľné ležadlo s matracom 
140x60x24 

48 ks 50,29 2 413,92 2 896,70 

F. Stohovateľné ležadlo s matracom 
120x60x24 

40 ks 50,29 2 011,60 2 413,92 

G. Sklápateľné ležadlo 120 x 55 x 24 20 ks 27,63 552,50 663,00 

CENA C E L K O M 9 789,15€ 11 747,00 € 

vrátane dodania na miesto určenia a zmontovania. 
3.3 Kupujúci sa zaväzuje tovar predávajúceho prevziať a zaplatiť mu kúpnu cenu podľa ČI. 
V bod 5.1 tejto kúpnej zmluvy. 
3.4 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru po tom, čo mu bol dodaný tovar 
odovzdaný a bola zaplatená jeho kúpna cena. 
3.5 Súčasťou dodávky tovaru je aj odovzdanie dokladov, ktoré sa na tovar vzťahujú 
(certifikát výrobku, návod na údržbu a pod). Predávajúci má povinnosť umožniť 
kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru v súlade s touto zmluvou. 

ČI. IV 
Termín a miesto plnenia 

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar uvedený v ČI. III tejto zmluvy do 
15.11.2012. Miestom plnenia budú jednotlivé materské školy, ktoré sú uvedené v prílohe č. 
1 , ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 



ČI. v 
Kúpna cena 

5.1 Kúpna cena za kompletnú dodávku tovaru bola medzi zmluvnými stranami dohodnutá 
podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v z.n.p. vo výške: 
Cena 9 789,15 € bez DPH 
DPH 20% 1 957,85 € 
Cena spolu 11 747,00 € 

Slovom: Jedenásťtisícsedemstoštyridsasedem eur 

Položkovitý rozpis ceny je v prílohe č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto kúpnej 
zmluvy. 

5.2 V cene dodávky je aj doprava tovaru, jeho vyloženie na určené miesto dodania, 
zmontovanie. 
5.3 Okrem dojednanej kúpnej ceny s DPH nie je predávajúci oprávnený fakturovať 
kupujúcemu žiadne ďalšie náklady alebo platby. Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká 
predávajúcemu riadnym a včasným splnením jeho záväzku. 

ČI. VI 
Platobné podmienky 

6.1 Kúpnu cenu za dodanie tovaru uhradí kupujúci na základe faktúry vystavenej po dodaní 
tovaru bez vád a v súlade s touto zmluvou. 
6.2 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, a to tieto údaje: 
- obchodné meno predávajúceho a kupujúceho, adresy sídiel 
- číslo zmluvy 
- číslo faktúry 
- deň odoslania a splatnosti faktúry 
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť 
- označenie predmetu zmluvy 
- fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastka DPH a celková fakturovaná suma 
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby predávajúceho 
- dodací list podpísaný zodpovedným pracovníkom kupujúceho. 
6.3 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, kupujúci je 
oprávnený vrátiť ju predávajúcemu na doplnenie. Splatnosť opravenej faktúry plynie podľa 
bodu 6.4 od jej doručenia kupujúcemu. 
6.4 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od doručenia kupujúcemu. 
6.5 V prípade omeškania s platením faktúry môže predávajúci vyúčtovať kupujúcemu 
úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 
6.6 V prípade omeškania s dodávkou tovaru môže kupujúci vyúčtovať predávajúcemu 
zmluvnú pokutu vo výške 33,19 € za každý deň omeškania a zároveň bude kupujúci 
oprávnený od zmluvy odstúpiť. 



ČI. VII 
Záručná doba - zodpovednosť za vady. 

7.1 Predávajúci zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude dodaný v množstve, akosti 
a vyhotovení, ktoré určuje táto zmluva a že počas záručnej doby bude mať také vlastnosti, 
aby bol spôsobilý na použitie na obvyklý účel, na ktorý sa takýto tovar spravidla používa. 
7.2 Vadou tovaru sa rozumie odchýlka v množstve, akosti a vyhotovení stanovených 
výrobcom, touto zmluvou, technickými normami, predpismi, ako aj v zmluve stanovenými 
požiadavkami kupujúceho. 
7.3 Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe 24 mesiacov. 
7.4 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vád tovaru, že počas záručnej doby má kupujúci 
právo požadovať a predávajúci povinnosť vady bezplatne odstrániť. Predávajúci je tiež 
povinný kupujúcemu nahradiť prípadné škody zavinené vadami tovaru. 
prepravu. 
7.5 V prípade, že vada na tovare je neodstrániteľná, predávajúci poskytne kupujúcemu 
rovnaký tovar a na vlastné náklady zaistí jeho prepravu. 
7.6 Pokiaľ vady zistené v záručnej dobe nebudú zo strany predávajúceho odstránené 
v dohodnutom termíne, predávajúci zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 16,60 
Eur jednotlivo za každú vadu a deň omeškania. 
7.7 Zaplatením zmluvnej pokuty sa predávajúci nezbavuje povinnosti vady odstrániť a ani 
zodpovednosti za spôsobenú škodu. 
7.8 V prípade porušenia podmienok dojednaných v tomto článku predávajúcim, bude 
kupujúci oprávnený bez zbytočného odkladu jednostranne odstúpiť od zmluvy 
a predávajúci nebude mať nárok na náhradu škody. Písomné odstúpenie od zmluvy bude 
účinné dňom jeho doručenia predávajúcemu. 

ČI. VIII 
Doručovanie 

8.1 Akékoľvek prejavy vôle zmluvných strán súvisiace s touto zmluvou budú vyhotovené 
písomne a doručené druhej zmluvnej strane osobne alebo zaslané poštou, ak v tejto zmluve 
nieje uvedené inak. 
8.2 Výpoveď doručujú zmluvné strany formou doporučenej zásielky. 
8.3 Všetky písomnosti sa považujú za doručené aj v prípade neprevzatia zásielky odoslanej 
poštou zmluvnou stranou na adresu sídla, resp. miesta podnikania druhej zmluvnej strany 
alebo na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, alebo na adresu, ktorú zmluvná strana oznámila 
druhej zmluvnej strane. Za deň doručenia sa považuje 15-ty deň po odoslaní písomnosti 
zmluvnou stranou. 
8.4 V prípade doručovania písomnosti elektronicky alebo faxom, druhá zmluvná strana 
bezodkladne potvrdí prijatie tejto písomnosti preukaznou formou (faxom, elektronicky). 



Cl. IX 
Záverečné ustanovenie 

9.1 V prípade, že v tejto zmluve nie je dojednané inak, riadia sa zmluvné strany príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými náležitosťami stanovenými vo 
vyhlásení súťaže a v súťažných podmienkach. 
9.2 Obsah zmluvy môže byť zmenený len po vzájomnej dohode zmluvných strán, a to 
písomne formou dodatku k nej. 
9.3 Práva a povinnosti zo vzťahov vzniknutých uzatvorením tejto zmluvy, prechádzajú aj 
na právnych nástupcov. Nie je možné ich však prevádzať na iné subjekty bez súhlasu 
obidvoch zmluvných strán. 
9.4 Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu obomi zmluvnými stranami 
a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 
9.5 Zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých 
každá zmluvná strana dostane dva exempláre. 
9.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne v súlade s prejavmi ich 
vôle a po prečítaní na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali. 

V Prievidzi dňa 'Áh. JO w V Košiciach dňa 

Za kupujúceho: 

^ ^ í t J D r . Katarína Macháč 
primátorka mesta 

Za predávajúceho: 

W g n L t á r a k a 11. 040 13 KOŠICE 
tel: 056 / 636 73 58 

Ing. Štefan Fejko 
konateľ 

J 



Príloha č. 1 ku kúpnej zmluve 

Materské školy - miesta dodania tovaru a počet kusov 
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A . 20 24 44 
B. 21 21 
C. 21 21 
D. 50 50 
E. 48 48 
F. 20 20 40 
G. 20 20 

A. Stohovateľná drevená postieľka s nepremokavým matracom bez čela 
B. Sklápateľné ležadlo oranžové 
C. Sklápateľné ležadlo modré 
D. Sklápateľné ležadlo žltozelené 
E. Stohovateľné ležadlo s matracom 140x60x24 
F. Stohovateľné ležadlo s matracom 120x60x24 
G. Sklápateľné ležadlo 120x55x24 

Materská škola, U l . P. Benického 1154/1, 971 01 Prievidza 
Materská škola, U l . A . Mišúta 731/2, 971 01 Prievidza 
Materská škola, U l . M . Mišíka 398/15, 971 01 Prievidza 
Materská škola, Nábrežia sv. Cyrila 360/28, 971 01 Prievidza 
Materská škola, U l . V. Clementisa 251/12, 971 01 Prievidza 
Materská škola, U l . J. Matušku 759/1, 971 01 Prievidza 
Materská škola, U l . Š závodníka 488/18, 971 01 Prievidza 

V Košiciach dňa 

Za predávajúceho: A 

i' NOMIland, s.r.o^ 

Ing. Štefan Fejko, konáte' 

U 



Príloha č. 2 ku kúpnej zmluve 

Položkovitý rozpis ceny tovaru 

Typ ležadla/posteľky Počet Cena bez 
DPH za 
ks 

Cena bez 
DPH 

Cena s DPH 

A. Stohovateľná drevená postieľka 
s nepremokavým matracom bez čela 

44 ks 54,54 2 399,97 2 879,98 

B. Sklápateľné ležadlo oranžové 21 ks 26,21 550,37 660,45 

C. Sklápateľné ležadlo modré 21 ks 26,21 550,37 660,45 

D. Sklápateľné ležadlo žltozelené 50 ks 26,21 1 310,42 1 572,50 
E. Stohovateľné ležadlo s matracom 
140 x 60 x 24 

48 ks 50,29 2 413,92 2 896,70 

F. Stohovateľné ležadlo s matracom 
120x60x24 

40 ks 50,29 2 011,60 2 413,92 

G. Sklápateľné ležadlo 120 x 55 x 24 20 ks 27,63 552,50 663,00 

CENA C E L K O M 9789,15 € 11 747,00 € 

V Košiciach, dňa 

Za predávajúceho: 
NOMIland, s.r.o. 

Ž i a r s k a 11. 040 13 KOŠICE 
tel: 055 / 630 73 58 
WWW.ooiiiIUnid.8k 

Ing. Štefan Fejko, konateľ 

http://WWW.ooiiiIUnid.8k

