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ZMLUVA NA DODANIE TOVARU
na zákl. VO Č. 275/2/202 1

uzavretá podľa ~ 269 ods. 2 zákona c. 513 1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

(d‘aIej len „zmluva“)

I.
Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Obec Kalná nad Hronom
V zastúpení: Ing. Ladislav Éhn, starosta obce
Sídlo: Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
IČO: 307131
DIČ: 2021218683
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 262823152/0200
IBAN: 5K0602000000000026823 152
BIC: SUBASKBX
Telef: 0366395109
Email: obec(~kalna.eu

(d‘aIej len „objednávateľ“)

2. Dodávatel‘: TAMTRON, s.r.o.
Sídlo: Trstínska 9,91701 Trnava
Konatel‘: Ing. Jaroslav Hronek
IČO: 36743011
DIČ: 2022325437
IČ DPH: SK2022325437
Tel: 0904222226
e-mail: martin.hajduk tamtron.sk

(d‘alej len „dodávatel“)

„.

Všeobecné ustanovenia
I. Táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania č. 275 2 2021 na predmet zákazky

„Dodanie a montáž cestnej váhy vrátane príslušenstva“ (d‘alej len ‚ VO ‘), ktoré realizoval
Objednávateľ v súlade s ustanoveniami zákona č. 343 2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisov (d‘alej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
postupom zadávania podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska. Na základe
vyhodnotenia ponúk bola ponuka Zhotovitel‘a vybraná ako ponuka úspešného uchádzača v súlade s
podmienkami uvedenými v súťažnýeh podkladoch verejného obstarávania. Na základe tejto
skutočnosti a predloženej ponuky Zhotoviteľa sa Zmluvné strany v slobodnej vůli a v súlade s
platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto Zmluvu o dielo (d‘alej len „Zmluva“).



II‘.
Predmet a podmienky dodávky

I. Na zaklade tejto zmluvy sa zhotovitel‘ zaväzuje, že za dojednanú cenu dodá objednávateľovi tovar v
zmysle ci. Hl tejto zmluvy a to za podmienok stanovených v tejto zmiuve a v súlade s podmienkami
uvedenymi v súťažných podkladoch verejného obstarávania.

2. Objednávatel‘ sa zaväzuje riadne dodaný predmet zmluvy v súlade s touto zmluvou od dodávatei‘a
prevziaf a zaplatit cenu dohodnutú podl‘a či. V tejto zrn luvy.

3. Predrnet plnenia zrnluvy je dodanie a montáž cestnej mostovej váhy vrátane príslušenstva za
nasledovnych podmienok
- cestná mostová váha o rozrneroch 12x 3 m (vážny most, centrálna jednotka váhy, dokumentácia)
- prefabrikovaný železobetónový základ pre úrovňovú inštaláciu
- montáž, uvedenie do prevádzky vrátane školenia poverenej osoby objednávatel‘a
- doprava
- úradné overenie váhy autorizovanou osobou
- personálny počítač vrátane monitoru a tlačiarne
- vážny a dáta spracujúci software v grafickom prevedení MS Windows pre personály počítač
- sernafor

4. Rozsah, množstvo a parametre dodaného tovaru sú súčast‘ou dokumentácie, ktorá slúžila ako podklad
pre verejné obstarávanie VO 275/2/2021.

5. Miestom dodania tovaru je Obec Kalná nad Hronom zberný dvor v areáli pálenice v k.ú. Kalnica.
6. Objednávatel‘ sa zaväzuje poskytovať dodávateľovi potrebnú súčinnosť, ktorá je nevyhnutná na

splnenie predrnetu Zmluvy.
7. Dodávater je povinný dodať predmet zmluvy podl‘a dohodnutých podmienok, v kvalite a v

dohodnutom termíne podľa tejto zmluvy.
8. Dodávatel‘je povinný zabezpečiť, aby osoby prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zrnluvy pri

plnení tejto zmluvy v objektoch objednávatel‘a dodržiavali všetky všeobecne záväzné predpisy
súvisiace s bezpečnost‘ou práce a požiarnou bezpečnosťou, predpisy o vstupe do objektov
objednávatel‘a a aby sa nadili organizacnými pokynmi oprávnených zarnestnancov objednávatel‘a.

9. Objednávateľ je oprávnený odmietnuf prevziať tovar bez nároku dodávatel‘a uplatnif voči
objednávatel‘ovi akékol‘vek sankcie a nároky na náhradu akejkol‘vek Škody tým spósobenej v
prípade, ak tovar bol dodaný po lehote dodania, ak má viditel‘né vady, nebola dodržaná dohodnutá
špecifikácia tovaru alebo tovar vykazuje d‘alšie vady a nedostatky, ktoré objednávatel‘ nieje ochotný
akceptovať ako vady a nedostatky odstránitel‘né v lehote podl‘a návrhu dodávatel‘a. V takomto
prípade sa považuje dodávka tovaru za neuskutočnenú a dodávatel‘ sa dostáva do orneškania.

IV.
Čas plnenia

I. Objednávatel‘ s dodávatel‘orn sa dohodli na dodaní tovaru najneskór do 31.8.2021.
2. Nedodržanie termínu dodania tovaru alebo poskytnutia služieb zo strany dodávatel‘a podl‘a tohto

článku zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy

V.
Cena za plnenie

I. Cena za tovar v rozsahu Čl. III. tejto Zrnluvy je stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z.
z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon NR SR č. 18 1996 Z. z. o cenách a bola určená na základe cenovej ponuky dodávateľa zo dňa
21.5 2021, ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy.



2. Celková celia za dodanie tovaru je 20 627 Eur bez DPH, t.j. 24 752,40 Eur s DPH (9lovorn
clvczcisat‘*tyrilis!c vedernstopdž‘desiatdva eur štyridsal‘ cenlov,).

VI.
Fakturácia a platobné podmienky

I. Objednávatel‘ sa zaväzuje uhradíť celkovú cenu za tovar na základe faktúry vyhotovenej
dodávateľom a to, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, Po dodaní tovaru.
2. Faktúra musí spÍňať náležitosti daňového dokladu.

VII.
Porušenie zmluvných povinností a leh pokuty

I. V prípade orneškania objednávatel‘a s úhradou f‘aktúry za tovar zaplatí objednávatel‘ úrok z omeškania
vo výške 0,05° o z fakturovanej ceny vrátane DPH za každý deň omeškania úhrady.
2. V prípade omeškania dodávatel‘a s dodaním tovaru v zmluvne dohodnutom termíne móže uplatníť
objednavatel‘ zmluvnú pokutu vo výške O 05° o z príslušnej ceny tovaru za každý deň omeškania, najviac
však celkom 500 z ceny tovaru‘

VIII.
Záruka a zodpovednosť za vady

I. Dodávatel‘ v plnorn rozsahu zodpovedá za dodržanie špeciiikácie predmetu zmluvy uvedenej v článku
Ill tejto zmluvy, d‘alej za kvalitu, akosť a riadne dodanie predmetu zmluvy.
2. Dodávatel‘ zodpovedá za vady, ktoré má dodaný tovar v okamihu odovzdania tovaru objednávatel‘ovi
a za vady, ktoré sa vyskytnú Po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Dodávatel‘ poskytuje na dodaný tovar
záruku 36 mesiacov na tenzometrické snímače, 60 mesiacov na betónové diely a 24 mesiacov na ostatné
dodané zariadenia po uvedení zariadenia do prevádzky.
3. V prípade, ak dodávateľ plní predmet zmluvy s vadami, objednávatel‘ dodávateľa na vady písomne
upozorní bez zbytočného odkladu po ich zistení. V písomnom upozornení musí objednávatel‘ vady
špecifikovať a uviesť, aký nárok z vád uplatňuje.
4. V prípade plnenia predmetu zmluvy s vadami je objednávateľ oprávnený podl‘a vlastnej úvahy
požadovať od dodávatel‘a:
a)odstránenie vád poskytnutím plnenia bez vád, alebo
b)primeranú zľavu z ceny predmetu zrnluvy.
5. Dodávatel‘ sa zaväzuje odstrániť vady bez zbytočného odkladu po doručení pĺsomného upozornenia,
najneskór v lehote primerane určenej objednávatel‘om v písomnom upozornení. Týmto postupom nieje
dotknutý nárok objednávatel‘a na náhradu škody.
6. V prípade, ak si objednávateľ uplatní u dodávatel‘a nárok na odstránenie vád podľa ods. 4 písm. a)
tohto článku zmluvy a dodávatel‘ neodstráni vadu v lehote podl‘a bodu 5 tohto článku zmluvy,
objednávatel‘ je oprávnený túto vadu odstrániť sám alebo tým poveriť tretiu osobu a sumu tymto
vzniknutých nákladov si uplatniť priamo u dodávatel‘a.
7. V ostatných prípadoch neupravených touto zmluvou sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami ~
422 a nasl. Obchodného zakonníka.

Ix.
Zodpovednosť za škody

I. Dodávatel‘ zodpovedá za škodu spósobenú porušením povinností stanovenými touto zmluvou a v
zmysle ustanovení Obchodného zakonníka a v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych
predpisov okrem prípadov vyssej moci.



2 .Pre účely tejto zmluvy sa pod pojmom vyššia moc rozumie akákol‘vek nepredvídatel‘ná udalosť, ktorá
je nezávislá od vůle povinnej zmluvnej strany, ani leh nemůžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna,
mobilizácia, štrajk, živelné pohromy, povstanie, pandémia a pod.
3. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, dohodnuté zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie vyššej
moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov.
4. V prípade vyššej moci musí zmluvná strana bez meškania a nie neskůr ako do piatich pracovných dní
odo dňa výskytu vyššej moci oznámiť druhej zmluvnej strane pósobenie a charakter vyššej moci.

5. Ak sa z důvodu vyššej moci stane plnenie tejto zmluvy nemožným do troch mesiacov od vyskytnutia
sa prípadu, zmluvná strana ktora sa bude chcieť odvolat‘ na predmetnú udalosť, požiada druhú stranu o
úpravu zmluvy vo vzt‘ahu k predmetu, k cene ak dobe trvania zmluvy. Pokial‘ nepríde k dohode, má
zmluvná strana, ktorá sa na prípad vyššej moci odvolala, právo odstúpiť od zmluvy.
6. Nebezpečenstvo škody na tovare a vlastnícke právo k tovaru prechádza na objednávatel‘a okamihom
prevzatia tovaru objednávatel‘om.

X.
Záverečné ustanovenia

I. Zmluvné strany svojim podpisorn potvrdzujú, že si zmluvu prečitali jej obsahu porozumeli a sjej
znením súhlasia.
2. Na vzt‘ahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzt‘ahujú ustanovenia Obchodného zákonníka.
3. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá zmluvna strana obdrží Po jednom
vyhotoveni.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť diíom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim Po dni jej zverejnenia na webovej stránke www.kalna.eu.

Príloha: cenová ponuka dodávateľa zo dňa 21.5.2021.

Objednávatel‘: Dodávatel‘:

V Kamej nad Hronom, dňa

&*‘. A,Ó

Š.
Q p TAMTRON3r0

tršt‘ ska 9, Trnava 91701
: 743011D1č:2022325437

Q Č OPII: C ?)22325437



Priloha Č I

Návrh na plneniekťi?éri[

Názov zškazky: V0275/2/2021 Dodanie a montáž cestnej váhy vrátane prislušenstva

Obchodně meno spoločnosti;TAMTRON, s.r.o.

Adresa uchádzača; Trsdnska 9, 917 01 Trnava

lČO;3674301 I DIČ; 2022325437 iČ DPH; SK2022325437
Zapisaný v Spoločnost‘je zapísaná v Obcbodnom registri Qkrcsného súdu Tmava oddiel Sro vložka Č 19678/T

atutárni záswpcovia podl‘a dokladu o oprávneni podnikať; Ing. Jaroslav Hronek

Telefón; +421 904222226

Bankové spojenie; TATRA BANKA

Wia

e-mail ;martin.hajduk@tamtron.sk

Číslo účtu; 3K941 1000000002625760973

Názov predrnetu Celková cena diela DPH; Celková cena diela
obstaravania; ez . ...0.« % s DPH;

V0275/2/202 Dodanie podlieha ~4\ ~
Dodanie a montáž cesmej 20627,- € prenosu daňovej
váhy vrótane prislušenstva povmnosti sekcia F kód ~‘ ~

I., ‘‘P1‘
tJ . .h~

V cene musia byť zahrnuté všetky požiadavk3 na predmet zákazky uvedeně v opise predmetu zákazky.

TAMTRON
Trst‘nsk~ 9 Trnava 9)70)

Ičo; 36 743 011 Olč 2022325437
Č P~i: 5K2022325437

podpis a pečiatka uchádzača,
resp. osoby oprávnenej konat‘ za uchádzača


