ZAMESTNANOSŤ
A SOCIÁLNA ÍNKLÚZ1A

K Ú P N A

Z M L U V A

uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
Zmluvné strany:
Predávajúci: artline, s.r.o.
Železničiarska 97/1, 924 01 Galanta
zastúpený: Mgr. Monika Popluhárová
IČO: 36 762 512

DIČ:2022356721

bankové spojenie: TATRA BANKA

číslo účtu: 2628090493/1100

zapísaný: Obchodný
vložka číslo: 19888/T
Kupujúci:

register

Okresného

súdu

Trnava,

oddiel:

Sro,

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Priemyselná 2, 824 73 Bratislava
zastúpený: Dr. h. c. doc. Ing. Jánom Jasovským, PhD., predsedom
IČO: 308 448 78
DIČ:2020815665
bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000060603/8180
Článok I.
Predmet zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára s úspešným uchádzačom, ktorý predložil ponuku v súlade
s výzvou na predloženie ponuky v rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky s nízkou
hodnotou podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
2. Plnením záväzkov podľa tejto zmluvy sa zabezpečí propagácia a informovanie
o realizácii projektu „Moderný a flexibilný úrad - budovanie kapacít ľudských
zdrojov NKÚ SR - časť 1 a časť 2", na realizáciu ktorého budú objednávateľovi
poskytnuté finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu pre Operačný
program Zamestnanosť a sociálna inklúzia na základe zmlúv o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku č. NFP27130330004 (kód ITMS 27130330004)
zo dňa 25.06.2009 a č. NFP27140130172 (kód ITMS 27140130055) zo dňa

25.06.2009 u z a t v o r e n ý c h m e d z i k u p u j ú c i m a M i n i s t e r s t v o m práce,

sociálnych vecí

a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „poskytovateľ NFP").
Premetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar v rozsahu
a v špecifikácii uvedenej v prílohe č. 1 a v cenovej ponuke predávajúceho predloženej
v rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky s nízkou hodnotou a záväzok kupujúceho
tovar prevziať a zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu. Na tovare budú
umiestnené texty, obrázky a logá podľa požiadaviek kupujúceho.

Článok II.
Cena a platobné podmienky
1. Cena predmetu zmluvy je dohodnutá v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z.
o cenách v znení neskorších predpisov vo výške 9 735 € (slovom
Deväťtisícsedemstotridsaťpäť eur). Cena vrátane DPH činí 11 682 € (slovom
Jedenásťtisícšesťstoosemdesiatdva eur). V cene sú zahrnuté aj všetky náklady, ktoré
predávajúcemu vzniknú s plnením záväzkov dohodnutých v tejto zmluve.
2. Predávajúci berie na vedomie, že finančné prostriedky, ktorými bude uhradená cena za
dodané tovary sú tvorené z prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu
Slovenskej republiky a vzťahuje sa na ne režim kontroly a vládneho auditu upravený
v právnych predpisoch Slovenskej republiky a Európske únie. Finančné prostriedky sú
kupujúcemu poskytnuté prostredníctvom poskytovateľa NFP.
3. Predávajúci sa zaväzuje formou dodatku k tejto zmluve upraviť dohodnutú cenu
v prípade, ak poskytovateľ NFP uplatní právo vykonať finančnú opravu v zmysle či.
98 anasl. nariadenia Rady (ES) 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné
ustanovenia o európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde
a Kohéznom fonde a v zmysle § 27 zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a táto oprava bude mať vplyv na
dohodnutú cenu.
4.

Predávajúci je oprávnený vyfakturovať dohodnutú cenu dodaných tovarov na základe
dodacieho listu, potvrdeného kupujúcim. Tento dodací list musí byť prílohou faktúry.
Predávajúci predloží faktúru spolu s dodacím listom v štyroch vyhotoveniach. Faktúra
musí obsahovať názov projektu a ITMS kód projektu.

5. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť faktúru do 90 dní odo dňa ich obdržania.
6. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu a jej súčasťou musí byť dodací
list podľa bodu 4 tohto článku. Kupujúci má právo vrátiť faktúru, ktorá nebude
obsahovať predpísané náležitosti na prepracovanie alebo doplnenie predávajúcemu.
Lehota splatnosti v tomto prípade začne plynúť odo dňa doručenia opravenej alebo
doplnenej faktúry kupujúcemu.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci nebude v omeškaní s úhradou faktúry, ak k
omeškaniu dôjde z dôvodov na strane poskytovateľa NFP. Tieto skutočnosti musí
kupujúci predávajúcemu preukázať.

Článok III.
Doba plnenia zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2011.
2. Jednotlivé tovary bude predávajúci dodávať kupujúcemu v lehote do štyroch týždňov
odo dňa obdržania objednávky od kupujúceho.
Článok IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Kupujúci je povinný dať predávajúcemu k dispozícii všetky písomné podklady, ktoré
sú potrebné na realizáciu plnení podľa tejto zmluvy.
2. Predávajúci bude plnenia podľa tejto zmluvy dodávať riadne a včas. Kupujúci nie je
povinný prevziať tovary, ktoré nebudú zhotovené podľa ustanovení tejto zmluvy alebo
podkladov, ktoré poskytne kupujúci predávajúcemu.
3. Predávajúci zodpovedá za vady dodaných tovarov. Prípadnú reklamáciu vady plnenia
predmetu tejto zmluvy je kupujúci povinný uplatniť v písomnej forme bezodkladne po
jej zistení. Pre uplatnenie vád tovaru budú zmluvné strany postupovať podľa § 422
a nasl. Obchodného zákonníka.
4. Vzhľadom na to, že predmet tejto zmluvy bude platený z finančných prostriedkov
poskytovaných kupujúcemu na základe zmluvy uzatvorenej s poskytovateľom NFP
zaväzuje sa predávajúci pristúpiť na akúkoľvek zmenu tejto zmluvy vyvolanú zmenou
podmienok určených poskytovateľom NFP.
5. V prípade ak predávajúci neuzavrie dodatok k tejto zmluve, predmetom ktorého budú
zmeny v zmysle bodu 4 tohto článku, má kupujúci právo od tejto zmluvy odstúpiť.
6. Predávajúci je povinný v prípade omeškania splnením termínu dodania tovaru
zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10 € za každý deň omeškania. Ak
bude predávajúci v omeškaní viac ako 15 dní má kupujúci právo odstúpiť od tejto
zmluvy.
7. Účinky odstúpenia od tejto zmluvy podľa bodu 5 a 6 nastanú dňom doručenia
písomného oznámenia o odstúpení predávajúcemu.
Článok V.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešené
predovšetkým dohodou medzi zmluvnými stranami.

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnosť nadobudne dnom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy
na webovom sídle kupujúceho.
3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých kupujúci obdrží tri
vyhotovenia a predávajúci obdrží jedno vyhotovenie.
4. Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba písomnými dodatkami podpísanými
zmluvnými stranami.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsah je im jasný
a zrozumiteľný a na znak súhlasu s celým jej obsahom ju podpisujú.
6. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je jej príloha č. 1.

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

Predávajúci:

Kupujúci:

Mgr. Monika Popluhárová
konateľ
artlme, s.r.o., Galanta

•-t kiM

Dr. h. c. doc. Ing. Ján Jasovský, PhD.
predseda
Najvyššieho kontrolného úradu SR

Príloha č. 1

Štruktúrovaný rozpočet predmetu zmluvy - pre projekt: Moderný a flexibilný úrad - budovanie kapacít ľudských
zdrojov NKÚ SR - časť 1 a časť 2
p.č.

názov

1.

Trvalá vysvetľujúca tabuľa

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

množstvo

jednotková cena

v kusoch

v EUR bez DPH

jednotková
DPH v EUR

cena v EUR s
DPH

cena celkom v EUR
s DPH

9

5,00

1,00

6,00

54,00

Samolepiaci štítok veľký

200

0,15

0,03

0,18

36,00

Samolepiaci štítok malý

200

0,10

0,02

0,12

24,00

Plastová tabuľka

20

1,00

0,20

1,20

24,00

Obal na CD (puzdro)

50

6,20

1,24

7,44

372,00

Taška na dokumenty s rukoväťou, aj na rameno

300

7,03

1,41

8,44

2532,00

Písacie pero (guľôčkové)

300

1,43

0,29

1,72

516,00

Mentolové cukríky v "klik-klak" škatuľke

500

1,10

0,22

1,32

660,00

Písací blok v tvrdej obalovej doske - veľký

300

3,10

0,62

3,72

1116,00

3,12

936,00

Písací blok v tvrdej obalovej doske - malý

300

2,60

0,52

USB flash-disc-USB kľúč

300

13,00

2,60

15,60

4680,00

40

2,70

0,54

3,24

129,60

20

11,60

2,32

13,92

278,40

150

1,80

0,36

2,16

324,00

Blok písacieho papiera na flipchart
Solárna nabíjačka na mobilné telefóny
Šanon - zakladač na dokumenty
CENA SPOLU

11682,00

