Príloha č. 3 – Vzor kúpnej mzluvy

KÚPNA ZMLUVA
uzavretá podľa § 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov
medzi
Odberateľ:
názov: Naťa a Maťo, s.r.o.
IČO: 46558390
DIČ: 2023505847
sídlo: Tatranská 17, 065 03 Podolínec
zastúpený: Ing. Natália Cimbalistová, konateľ a Matúš Laučík, konateľ
Dodávateľ:
názov:
IČO:
DIČ:
sídlo:
zapísaný:
zastúpený:

čl. 1 Predmet kúpy
Dodávateľ sa zaväzuje dodať odberateľovi Technologické zariadenia projektu: DTG
tlačiareň na priamu tlač textilu a/alebo Sušiace zariadenie (tunel) v rámci projektu s názvom:
Zvýšenie kvality a výrobných kapacít vo firme Naťa a Maťo s.r.o.; Kód projektu v
ITMS2014+: 302031G153 v súlade s cenovou ponukou zo dňa xxxx a odberateľ sa zaväzuje
toto Technologické zariadenia projektu: DTG tlačiareň na priamu tlač textilu a/alebo Sušiace
zariadenie (tunel) od predávajúceho prevziať.
Dodávateľ prehlasuje, že predmet zmluvy spĺňa technickú špecifikáciu uvedenú v prílohe č. 1
výzvy na predkladanie ponúk s názvom „Technologické zariadenia projektu“, ktorá tvorí
prílohu tejto kúpnej zmluvy, v rámci ktorej predložil svoju cenovú ponuku, je v jeho
výlučnom vlastníctve, že nie je ani nebol predmetom podnikania ani ho nevyužíval
v súvislosti s podnikaním alebo inou samostatnou zárobkovou činnosťou.
čl. 2 Kúpna cena
Odberateľ sa zaväzuje za predmet kúpy zaplatiť xxx EUR bez DPH; xxx EUR s DPH.
Kúpnu cenu uhradí odberateľ faktúrou do 60 dní od doručenia tejto faktúry dodávateľom.
Súčasťou faktúry bude číslo súvisiaceho projektu v rámci ITMS2014+ a názov projektu, s
ktorým objednávateľ oboznámi dodávateľa po uzavretí zmluvy. Zmluvnú cenu uhradí
objednávateľ dodávateľovi bezhotovostným platobným stykom.
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čl. 3 Termíny plnenia
Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy uvedený v čl. 1 tejto zmluvy do 2 mesiacov
odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, pričom zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu
oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň po obdržaní oznámenia o schválení zákazky v
rámci kontroly verejného obstarávania riadiacim orgánom Integrovaného regionálneho
operačného programu – Ministerstvom kultúry SR, t. j. doručení správy z kontroly VO
verejnému obstarávateľovi. O tomto termíne bude objednávateľ informovať dodávateľa
čl. 4 Doklady nutné na prevzatie a užívanie tovaru
Predmet kúpy bude dodaný spolu s návodom na použitie, dodacím listom a preberacím
protokolom, kde odberateľ sa stáva vlastníkom celého predmetu zákazky pri dodaní tovaru, čo
sa preukáže dodacím listom, resp. preberacím protokolom.
čl. 5 Obaly a balenie
Predmet kúpy bude zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas
prepravy. Použité obaly sú určené na jednorazové použitie.

čl. 6 Zodpovednosť za vady tovaru
Zmluvné strany sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom
znení, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady.
Prípadné nedostatky predmetu kúpy bude odberateľ reklamovať písomne u dodávateľa
v lehote 3 mesiacov odo dňa prevzatia.
čl. 7 Ostatné ujednania
Dodávateľ prehlasuje, že oboznámil odberateľa s technickým stavom predmetu zmluvy a že
žiadne skryté vady, o ktorých musel vedieť kupujúcemu nezatajil a dodávateľ prehlasuje, že
dodáva nový, nepoužitý tovar
Odberateľ prehlasuje, že pozná technický stav predmetu zmluvy.
Prevzatím celého predmetu zákazky prostredníctvom dodacieho listu a preberacieho
protokolu nadobúda odberateľ vlastnícke právo k predmetu zmluvy podľa čl. 1.
čl. 8 Záverečné ustanovenia
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň po
obdržaní oznámenia o schválení zákazky v rámci kontroly verejného obstarávania riadiacim
orgánom Integrovaného regionálneho operačného programu – Ministerstvom kultúry SR, t.j.
doručení správy z kontroly VO verejnému obstarávateľovi. O tomto termíne bude
objednávateľ informovať dodávateľa.
Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet zákazky so záručnou dobou 12 mesiacov.
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Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon auditu/kontroly súvisiaceho s dodávaným tovarom, a to
oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú
súčinnosť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: a) Ministerstvo kultúry SR a ním
poverené osoby, b) Útvar vnútorného auditu a nimi poverené osoby, c) Najvyšší kontrolný
úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, d) Orgán auditu,
jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, e) Splnomocnení
zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, f) Orgán zabezpečujúci
ochranu finančných záujmov EÚ, g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v
súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
Zmluvu je možné zrušiť alebo zmeniť po vzájomnej dohode zmluvných strán v písomnej
forme.
Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola
dohodnutá v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej vôle,
určite, vážne a zrozumiteľne.
Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach. Každá zmluvná strana dostane dve
vyhotovenia.
V Podolínci, dňa ........................

…………………………………
Ing. Natália Cimbalistová

V ............................., dňa..................................

………………………………….
xxxxxxxxxxx
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Príloha č. 1 – technická špecifikácia predmetu zákazky
Technologické zariadenia projektu
Minimálne požadované parametre

Časť A - DTG
tlačiareň na
priamu tlač
textilu

Časť B Sušiace
zariadenie
(tunel)

Technická
špecifikácia

Technická
špecifikácia

Tlačiareň na potlač textilu umožňujúca tlač v malých sériách s
profesionálnou kvalitou tlače. Tlačiareň má zabudovaný systém
automatickej predprípravy textilu, ktorý pred tlačou nanáša fixačnú
emulziu len na miesta tlače. Tlačiareň umožňuje tlač plnofarebných
grafík. Tlač bielym pigmentom umožňuje tlač aj na tmavý textil. Pri
tlači plnofarebných grafík na tmavý textil sa najskôr natlačí biely
podklad, následne sa nanášajú farebné pigmenty.
Minimálne technické parametre, ktoré bude daná DTG tlačiareň
spĺňať:
- integrovaný automatizovaný systém predošetrenia textilu
- min. 6 tlačových hláv (2x biela + CMYK)
- min. 256 trysiek na 1 hlavu
- bezkontaktná tlač - tlač cez švy
- plocha tlače min. 35x45cm
- rozlíšenie tlače min. 600x1200dpi
- atramenty spĺňajúce štandardy Oeko-Tex 100
- odolnosť tlače podľa ISO 105 C06 min. 4
- priemyselné vyhotovenie tlačiarne
- obsluha jedným pracovníkom
- paleta pre potlač štandardných dámskych a pánskych tričiek
- paleta pre potlač detských tričiek
Teplovzdušné zariadenie (tunel) slúži na vysúšanie tlačových farieb.
Zahriatím potlačenej plochy sa z pigmentov odparí voda, čím sa
pigmenty zafixujú do textilu a textil je pripravený na zabalenie.
Minimálne technické parametre, ktoré bude daný sušiace zariadenie
spĺňať:
- zariadenie vhodné na sušenie tmavého textilu potlačeného DTG
tlačou mokrým spôsobom
- rovnomerné prúdenie horúceho vzduchu
- maximálny čas sušenia minimálne 8 min.
- maximálna pracovná teplota minimálne 180°C
- pracovná šírka min. 60 cm
- sušenie infračervenými panelmi alebo iným ekvivalentným
spôsobom (vysúšaním tlačových farieb)
- výkon min. 7kW

