Kúpna zmluva
Č.j.:
/2018
uzavretá podľa ustanovení § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany.

Kupujúci:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Tel.:
E-mail:

Mesto Čierna nad Tisou
Námestie pionierov 151/1, 076 43 Čierna nad Tisou
Ing. Marta Vozáriková - primátorka
00331465
2020730415
056 / 6872201
mesto@ciernanadtisou.sk

/ ďalej ako „k u p u j ú c i“/
a
Predávajúci:
Miesto podnikania:
Zastúpená :
IČO :
IČ DPH:
IBAN:
Telefón:
E-mail:
/ďalej ako „ p r e d á v a j ú c i“/
uzavreli túto kúpnu zmluvu za nasledovných podmienok :

Článok II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar - pre
zákazku s názvom „Vybavenie cvičební“ pre projekt: „Zlepšenie technického vybavenia
učební“, kód projektu 302021K505 financovaný z Integrovaného regionálneho operačného
programu, bližšie špecifikovaný v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a
záväzok kupujúceho predmet zmluvy prevziať a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.
Článok III.
Čas dodania a miesto dodania
1. Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodávať tovar podľa čl. II. tejto zmluvy na základe
písomných objednávok kupujúceho doručených mu poštou alebo faxom, mailom.
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2. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar uvedený v čl. II tejto zmluvy v lehote do 1 mesiacov od
podpísania zmluvy.
3. Miestom plnenia je pracovisko kupujúceho: Základná škola s vyučovacím jazykom
slovenským, Školská 3, Čierna nad Tisou.
4. Predávajúci bude kupujúcemu avizovať dodávku predmetu zmluvy telefonicky, najmenej 3 dni
pred dňom dodania
5. Dodávka tovaru bude splnená jeho odovzdaním kupujúcemu.
6. Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevzatie chybnej, poškodenej alebo nekompletnej
dodávky.
7. Kupujúci je povinný na požiadanie predávajúceho písomne potvrdiť prevzatie tovaru v dodacom
liste, ktorý súčasne predloží.
Článok IV.
Kúpna cena
1. Kúpna cena tovaru tvoriaceho predmet zmluvy je uvedená v špecifikácii, ktorá tvorí prílohu č.1
tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou časťou.
2. Kúpnou cenou sa rozumie cena tovaru vrátane dopravných nákladov, ceny obalov balenia,
vrátane montáže, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania, zaškolenia obsluhy, spísania
odovzdávacieho a preberacieho protokolu, odovzdania dokladov a dokumentácie
k zariadeniam a prebratia kupujúcim.
3. Kúpna cena predmetu zmluvy bola stanovená na základe verejného obstarávania v súlade
so zákonom č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške :
.............................

€ bez DPH.

.............................

€ s DPH

4. Cena uvedená v ods.3 tohto článku je cenou maximálnou a konečnou.
5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade vydania nových edícií kníh, CD , DVD
a pod. vyžiadať od dodávateľa ich zmenu dodaných edícií do výšky vysúťaženej finančnej
hodnoty.
6. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade nedostatku finančných prostriedkov znížiť
množstvo odoberaného tovaru po vzájomnej dohode s predávajúcim.
Článok V.
Platobné podmienky
1. Predávajúci predloží kupujúcemu faktúru spolu s potvrdenou objednávkou kupujúceho a
s dodacím listom najneskôr do 5 dní odo dňa dodania predmetu plnenia.
2. Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu, musí byť vystavená prehľadne a musí
obsahovať tieto údaje :
- označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ,
- číslo zmluvy,
- číslo faktúry, dátum vyhotovenia faktúry, dátum zdaniteľného plnenia,
- deň odoslania faktúry,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu na ktorý sa má platiť,
- označenie predmetu dodávky,
- rozpis fakturovanej sumy,
- pečiatku a podpis oprávnenej osoby.
3. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, kupujúci je
oprávnený vrátiť ju predávajúcemu na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty
splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry kupujúcemu.
4. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu. Kúpna cena sa
považuje za uhradenú dňom pripísania finančných prostriedkov na účet predávajúceho.
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5. Kúpna cena bude uhradená bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho.
6. Kupujúci neposkytuje predávajúcemu zálohové platby.
Článok VI.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru
1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím a zaplatením.
Článok VII.
Obaly a balenie
1. Predmet kúpy bude zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas
prepravy. Použité obaly sú určené na jednorazové použitie.
Článok VIII.
Zodpovednosť za vady
1. Predávajúci je povinný počas záručnej doby poskytovať bezplatne záručné opravy predmetu
zmluvy. Záručná doba sa stanovuje na dva roky.
2. Pre zmluvné strany budú platiť ustanovenia § 422 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré
upravujú nároky zo zodpovednosti za vady. Vady predmetu plnenia musí kupujúci reklamovať
písomne u predávajúceho v lehote 5 dní odo dňa prevzatia tovaru. Pri predávanom tovare, na
ktorý predávajúci poskytuje záruku, kupujúci je povinný vady reklamovať do 5 dní od ich
zistenia, najneskôr do konca záručnej doby.
3. Písomne vyhotovená reklamácia musí obsahovať tieto údaje:
- číslo objednávky,
- dátum dodania.
- druh dodaného tovaru,
- opísanie vád,
- voľba nároku.
4. Kupujúci je oprávnený v prípade zlého plnenia uplatniť tieto nároky:
- výmenu vadného tovaru,
- dodanie chýbajúceho množstva tovaru,
- odstúpiť od zmluvy.
5. Predávajúci sa zaväzuje vybaviť reklamáciu kupujúceho v lehote 5 dní odo dňa doručenia
reklamácie
Článok IX.
Iné práva a povinnosti zmluvných strán
1. Kupujúci :
za oneskorené zaplatenie konečnej faktúry si môže predávajúci účtovať voči kupujúcemu úrok
z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy.
2.

Predávajúci :
a/ vyhlasuje, že všetok tovar tvoriaci predmet tejto kúpnej zmluvy je zbavený práv tretích
osôb, inak zodpovedá kupujúcemu za prípadnú škodu,
b/ za oneskorené dodanie predmetu zmluvy alebo jej časti kupujúci má právo požadovať od
predávajúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny predmetu zmluvy
za každý, aj začatý deň omeškania,
c/ za nedodržanie lehoty na odstránenie reklamovanej vady v zmysle čl. VIII ods.4 tejto
zmluvy má kupujúci právo požadovať od predávajúceho zaplatenie zmluvnej pokuty
vo výške 0,05 % z ceny predmetu zmluvy za každý deň omeškania.
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Článok X.
Záverečné ustanovenia
1. Náhrada škody sa riadi všeobecnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2. Právne vzťahy touto zmluvou výslovne neupravované sa riadia všeobecnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov.
3. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných číslovaných
dodatkov, potvrdených obidvoma stranami.
4. Spory, ktoré by mohli vzniknúť pri plnení zmluvných povinností z tejto zmluvy budú
zmluvnými stranami riešené dohodou. Pokiaľ by zmluvné strany nedospeli k dohode,
riešenie sporu sa riadi slovenským právnym poriadkom.
5. Predávajúci pre prípad realizácie zákazky prostredníctvom subdodávateľov uvedených

v Prílohe č. 2 tejto zmluvy uvedie:
- identifikačné údaje subdodávateľa, ak je známy, v rozsahu meno a priezvisko,
obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum
narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo,
- podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok
6. V prípade, ak dôjde počas realizácie zákazky k zmene subdodávateľa oproti zoznamu
subdodávateľov, je predávajúci povinný predložiť kupujúcemu do 3 (troch) pracovných
dní odo dňa kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, žiadosť o zmenu subdodávateľa.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

Táto zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých kupujúci obdrží 3 vyhotovenia
a predávajúci 2 vyhotovenie.
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle kupujúceho a v CRZ.
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, odo dňa nadobudnutia jej platnosti na obdobie 12
mesiacov.
Zmluvný vzťah je možné ukončiť dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou kupujúceho i bez
udania dôvodu. Výpovedná lehota je jednomesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania na mieste súvisiaceho
s dodávaným tovarom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti
Zmluvy o poskytovaní
nenávratného finančného príspevku a počas výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste
preukáže oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP
v zmysle Zmluvy. Výkon kontroly/auditu/overovania na mieste môžu vykonávať iba oprávnené
osoby. Predávajúci je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou
a zaslať oprávneným osobám informáciu o splnení opatrení bezodkladne po ich splnení.
Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že táto zmluva bola uzavretá slobodne, vážne, nie v tiesni
a nie za nápadne nevýhodných podmienok.
Zmluvné stany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, súhlasia s ním a na
znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

Príloha č. 1 – Súpis tovaru + cena
Príloha č. 2 – zoznam subdodávateľov
V ........................ dňa ........................

........................................................
predávajúci

V Čiernej nad Tisou, dňa .........................

..................................................................
kupujúci
Ing. Marta Vozáriková
primátorka
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