
Kúpna zmluva č...~7~ťf
uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších

predpisov v súlade s § 45 zákona Č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších prepisov

ZMLUVNÉ STRANY
Kupujúci:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

Mesto Michalovce
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Prima banka a.s.
4204223001/5600
00325490
2020739039

(ďalej len "kupujúci")

Predávajúci: REDOX, S.r.o., A. S. Jegorova 2,98401 Lučenec
Zastúpený: Ing. Richard Drábik, konateľ spoločnosti
IČO: 36052981
DJČ: 2020082427
IČ DPH: SK2020082427
~ankové spojenie: VÚB, a.s., Lučenec
Císlo účtu: 2707098151/0200
Zapísaný: OR OS Banská bystrica, vložka Č. 7589/S oddiel SRO

(ďalej len "predávajúci")

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára s úspešným uchádzačom v postupe zadávania zákazky podľa § 51
zákona Č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj "zákon o verejnom obstarávaní"), ako výsledok elektronickej
aukcie k nadlimitnej zákazke, verejnej súťaži, ktorá bola zverejnená oznámením vo Vetníku
verejného obstarávania.

Čl. 1 Predmet zmluvy

1.1 Predávajúci sa zavazuje pre kupujúceho dodať technológie, stroje a zariadenia pre
kompostáreň v Michalovciach v zmysle prílohy č.1 - Podrobný opis a cena jednotlivých tovarov
(ďalej len "tovar", "predmet zmluvy", "technológia" alebo "zariadenie") špecifikovaný podľa
prílohy č.1 tejto zmluvy, riadne včas a v požadovanej kvalite.
1.2 Predmet kúpy musí splňať technické požiadavky uvedené v súťažných podkladoch, musí
vyhovovať technickým, normám a právnym predpisom, platným na území SR.
1.3 Predávajúci sa zaväzuje zaškoliť obsluhu technológií a dodať príručky na používanie.
1.3 Kupujúci sa zaväzuje za dodaný predmet kúpy zaplatiť kúpnu cenu podľa článku III.

Čl. 2 Plnenie a platnosť zmluvy

2.1 Predávajúci predáva a kupujúci kupuje do svojho vlastníctva tovary, ktoré sú predmetom
zmluvy. Predávajúci zabezpečí dopravu tovaru na adresu kupujúceho na vlastné náklady do 7
mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy.
2.2 Predávajúci sa zaväzuje vykonať inštaláciu (pripojenie do jestvujúcej elektrickej siete) do 5
pracovných dní odo dňa dodania tovaru a to na svoje náklady. Ďalej zabezpečí do 48 hodín od



zapojenia zariadenia do elektrickej siete odborného a oprávneného pracovníka, ktorý potvrdí súlad
zapojenia predmetu zmluvy v súlade s platnou legislatívou v záručnom liste.
2.3 Miestom plnenia zmluvy sú priestory zberného dvora na Lastomírskej ulici v Michalovciach.
2.4 Po dodaní predmetu zmluvy do miesta určenia podpíše kupujúci preberací list, ktorý bude
obsahovať rozsah dodaného tovaru (typy a výrobné čísla dodaných zariadení, sprievodné
doklady).
2.5 Predávajúci je povinný odstrániť zistené nedostatky pred podpísaním preberacieho protokolu.
2.6 Podpísaním preberacieho protokolu sa považuje predmet zmluvy za splnený.
2.7 Vlastnícke právo k tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho dňom uhradenia celkovej
ceny tovaru, vrátane DPH.
2.8 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podl'a §5a zákona o slobode informácií v
spojitosti s § 47a ods. l Občianskeho zákonníka v platnom znení. Právne účinky tejto zmluvy
uplynú posledným dňom poskytovania pozáručného servisu v zmysle bodu 5.4.

Čl. 3 Kúpna cena

3.1 Cena, za celkový objem dodávky tovarov, je dohodnutá v súlade s zákonom NR SR č.18/1996
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na základe ponuky predávajúceho vo výške
399590,00 Eur bez DPH, slovom: tristodeväťdesiatdeväťtisíc päťstodeväťdesiat € -, 01100 centov
a 479508,00 Eur s DPH, slovom: štyristosedemdesiatdeväťtisícpäťstoosem,- € -,0/1 OO centov.
3.2 Kúpna cenaje pevná a nemenná.
3.3 Jednotkové ceny technológií, strojov a zariadení sú uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy.

Čl. 4 Platobné podmienky

4.1 Kupujúci po prevzatí tovaru uhradí faktúru za tovar bezhotovostným prevodom na účet
predávajúceho do 60 dní po jej obdržaní.
4.2 Faktúra musí obsahovať obvyklé účtovné náležitosti v zmysle platných predpisov, súčasne aj
číslo príslušného dodacieho listu ak faktúra nenahrádza dodací list, inak je objednávatel'
oprávnený vrátiť faktúru v lehote splatnosti predávajúcemu na prepracovanie. Dňom splnenia
povinnosti úhrady faktúry sa považuje deň odpísania fakturovanej sumy z účtu kupujúceho v
prospech účtu predávajúceho.
4.3 Kupujúci vráti predávajúcemu vystavenú faktúru aj keď obsahuje nesprávne, neúplné údaje
alebo nesprávne stanovanie ceny. Kupujúci musí faktúru vrátiť do dátumu jej splatnosti.
4.4 Kupujúci neposkytuje predávajúcemu počas plnenia zmluvy zálohové platby.
4.5 Predávajúci sa zaväzuje súčasne s dodávkou predmetu zmluvy doručiť aj faktúru.

Čl. 5 Zodpovednosť za vady, záruka a pozáručný servis

5.1 Kupujúci má právo do 6 mesiacov odo dňa prevzatia požadovať náhradu vo forme výmeny
predmetu zmluvy za ten istý, alebo ekvivalentný v prípade vady alebo poruchy tovaru, ktorá bráni
riadnemu užívaniu a prevádzkovaniu stroja či zariadenia. To platí i v prípade, že závadu na
výrobku nie je možné počas účinnosti tohto právneho vzťahu odstrániť do 10 pracovných dní.
5.2 Predávajúci kupujúcemu poskytuje záruku na predmet zmluvy v dÍžke 24 mesiacov odo dňa
splnenia dodávky.
5.3 Predávajúci sa zaväzuje poskytovať pozáručný servis so zl'avou vo výške 20 % vychádzajúc
pri tom z aktuálneho cenníka. Predávajúci súhlasí s tým, že kupujúci môže vykonať servis aj
treťou osobou.
5.4. Predávajúci sa zaväzuje vykonávať pozáručný servis po dobu 6 mesiacov odo dňa uplynutia
záručnej doby.



Čl. 6 Podmienky odstúpenia od zmluvy

6.1 Právo na odstúpenie od zmluvy sa zaručuje obom stranám jednostranným právnym úkonom -
výpoveďou v prípade neschopnosti plnenia záväzkov niektorej strany, alebo keď dôjde k
podstatnému porušeniu zmluvných povinností tejto zmluvy. Výpoveď nadobúda právne účinky
okamžite po doručení zmluvnej strane.
6.2 Kupujúci môže od zmluvy odstúpiť ihneď, ak voči predávajúcemu je začaté konkurzné
konanie alebo začatá likvidácia.
6.3 Kupujúci a predávajúci môžu od zmluvy odstúpiť okamžite v zmysle § 345 Obchodného
zákonníka v prípade, že dôjde zo strany účastníkov zmluvy k podstatnému porušeniu zmluvných
povinností.
6.4 Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa bude považovať: zo strany kupujúceho
meškanie s platbou viac ako 30 dní po splatnosti faktúry, neumožnenie vstupu predávajúceho do
objektu kupujúceho za účelom dodania a prípadnej inštalácie technológie.
Zo strany predávajúceho za podstatné porušenie zmluvy sa bude považovať meškanie s dodávkou
a inštaláciou predmetu zmluvy viac ako 10 dní po určenej lehote, nedodržanie ceny za predmet
zmluvy, dodávka tovarov, ktoré nie sú v požadovanej záručnej dobe, dodávka tovaru, ktorý
nespÍňajú technické pravidla, alebo ak je preukázané, že tovar má vady. Ďalej sa bude považovať
za porušenie zmluvných povinností zo strany predávajúceho aj nedodržanie ustanovenia článku V.

Čl. 7 Sankcie

7.1 V prípade, že predávajúci nedodrží zmluvný termín dodania technológií, kupujúci je
oprávnený fakturovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 500 Eur za každý deň omeškania.
Týmto nie je dotknutý zo strany kupujúceho nárok za prípadné škody.
7.2 V prípade, že predávajúci neposkytne kupujúcemu výšku poskytnutej zľavy na pozáručný
servis v zmysle bodu 5.3. tejto zmluvy, kupujúci má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 30 000 €.
7.3. Keď predávajúci nedodrží dÍžku poskytovania pozáručného servisu, kupujúci má právo na
jednorázovú pokutu vo výške 100 000 €, ktorú môže vymáhať od predávajúceho, pričom
nedodržanie dlžky pozáručného servisu v zmysle bodu 5.4. tejto zmluvy sa bude považovať za
podstatné porušenie podmienok zmluvy.

7.2 V prípade, že kupujúci je v omeškaní s úhradou faktúry za predmet zmluvy predávajúci má
právo fakturovať kupujúcemu úrok z omeškania 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Čl. 8 Záverečné ustanovenia

8.1 Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom,
prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby sú:
a) Ministerstvo životného prostredia SR a ním poverené osoby,
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi
poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi
SR a EÚ."



8.2 Táto zmluva môže vyť menená, doplnená alebo zrušená dohodu zmluvných strán, a to
písomne formou číslovaných dodatkov, schválených a podpísaných oboma zmluvnými stranami,
ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
8.3 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu.
8.4 Každá zmluvná strana obdrží dva rovnopisy tejto zmluvy.
8.5 Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a
súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Prípadné
spory sa budú riešiť vecne príslušným súdom kupujúceho.
8.6 Strany súhlasia zo zverejnením zmluvy v zmysle osobitných právnych predpisov.
8.7 Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a s
podmienkami uvedenými v zmluve súhlasia, zmluvu uzatvorili vážne, zmluva nebola uzatvorená
v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok.

NeoddeliteJ'nou súčasťou tejto zmluvy je príloha Č. l - Podrobný opis a cena jednotlivých tovarov
a príloha Č. 2 - Cenník pozáručného servisu.

Michalovce .J9..:.IQ..: .... 2014 Lučenec, 19.9.2014

primátor
Kupujúci

Ing. Richard Drábik
konateľ spoločnosť
Predávajúci

REDOX, S.t.O.
A. S. Jegorov<l 2

98401 LUČENEC
ičo. 360529BI.IL DNi- S~Z~:U){j#2427
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Príloha Č. 1

Podrobný opis a cena jednotlivých tovarov - Čast' č. 1

Zariadenia - časť L
Poä!t Jednotková Cena celkom

DPHZO%
Cena celkom s

kusov cena bez DPH DPH
Aeróbny fermentor 1 377350,DO€ 377 350,OO€ 75470,00€ 452820,00€
Pásovy dopravník 1 7390,OO€ 7390,OO€ 1478,DO€ 8868,DO€
Mostová váha nadúrovňová 1 14850,OO€ 14850,OO€ 2970,OO€ 17820,DO€

399S90,OO~ 79918;OO~ 479508,OO~

Aeróbny fermentor 1 ks - Aeróbny fermentor EW A

Zariadenie, ktoré prostredníctvom počítačovo riadenej aeróbnej termofilnej fermentácie v
uzatvorenom priestore spracuje biologicky rozložiteľný odpad na hygienizovanú zmes určenú na
výrobu kompostu.

• Vonkajšie rozmery (d x š x v): 12 192 mm x 2 438 mm x 2896 mm
• Ročná kapacita spracovania suroviny: 2 000 t
• Inštalovaný príkon: 15 kW

Pásový dopravník 1 ks - Dopravník na otáčavom podvozku ND - 2 500/4950

• Priemer valcov 168 mm
• Osová dlžka: 4 500 mm
• Šírka dopravného pásu 500 mm
• Rýchlosť pohybu pásu 0,6 m/s
• Pás gumový s unášačmi
• 2 polohy dopravníka cez podpery

Mostová váha nadúrovňová 1 ks - Cestná mostová váha SCALEX 1001

Spôsob váženia prejazdom mobilných prevážacích zariadení (automobily, traktory sviečkou)
• Dížka vážiace] prejazdovej plochy 9000 mm
• Šírka vážiacej prejazdovej plochy 3000 mm
• Výška vážiaceho mosta maxAOO mm
• Trieda presnosti min. III podľa normy STN EN 45501
• Váživosť 30 ton
• Prevedenie železo betónová konštrukcia

REDOX, s.r.o,
A. S. Jegorova 2

98401 LUČENEC
IČO: 360529B 1, IČ DPH. SK20200B2427
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