KÚPNA ZMLUVA č. 1/2018
uzatvorená podľa ustanovení § 409 anasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Zmluvné strany

Kupujúci:
Štatutárny orgán:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IBAN:

Základná škola Drábova 3, Košice
Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľ základnej školy
Drábova 3, 040 23 Košice
35542641
2021635726
SK94 5600 0000 0093 0907 2003

(ďalej len „Kupujúci“)
a
Predávajúci:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IBAN:

Pavol Takáč – GASTRO-SERVIS
Ruskov 100, 044 19 Ruskov
32561989
SK1020655823
SK34 0200 0000 0003 7894 2542
(ďalej len „Predávajúci“)

(ďalej spoločne aj „Zmluvné strany“)

I.

PREDMET ZMLUVY

1.

Predmetom Zmluvy je záväzok Predávajúceho odplatne previesť vlastnícke právo k predmetu prevodu
špecifikovaného v ods. 2 a 3 tohto článku Zmluvy (ďalej len ,,Predmet kúpy“ alebo „Tovar“) na Kupujúceho
a záväzok Kupujúceho zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu.
Predmetom kúpy podľa tejto Zmluvy je Kotol plynový, ktorého bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe
tejto Zmluvy – Špecifikácia predmetu zákazky (ďalej len „Tovar“)
Predmetom tejto Zmluvy je taktiež inštalácia, montáž, uvedenie do prevádzky a zaškolenia personálu,
resp. poverených osôb Kupujúceho. Predmetom kúpy sa tiež rozumejú všetky prípravné a inštalačné
práce a služby súvisiace s realizáciou predmetu plnenia Predávajúceho podľa tejto Zmluvy a jej prílohy. V
predmete Zmluvy sú tiež obsiahnuté všetky plnenia, ktoré nie sú výslovne uvedené vo výzve na
predkladanie ponúk, ale sú nevyhnutné na splnenie predmetu tejto Zmluvy, o ktorých Predávajúci
s prihliadnutím na vlastné odborné znalosti s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti vedel alebo
vedieť mal a mohol.
Predmetom tejto Zmluvy je demontáž, odvoz a likvidácia starého kotla na mieste plnenia.
Predávajúci podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že pred podpisom Zmluvy odsúhlasil, že dojednaná cena
nepresiahne cenu za dodanie Predmetu kúpy, ponúknutú v ponuke Predávajúceho, ktorá tvorí prílohu tejto
Zmluvy (ďalej len „Ponuka“). Predávajúci ďalej potvrdzuje, že túto Ponuku, vrátane ceny za Predmet kúpy,
vypracoval s prihliadnutím na svoje odborné znalosti a vynaloženú odbornú starostlivosť potrebných pre
riadne a včasné dodanie Predmetu kúpy.

2.
3.

4.
5.

II.

PREVOD VLASTNÍCTVA
Predávajúci odplatne prevádza vlastnícke právo k Predmetu kúpy na Kupujúceho a Kupujúci Predmet
kúpy kupuje a prijíma do svojho výlučného vlastníctva. Kupujúci sa stane výlučným vlastníkom Predmetu
kúpy okamihom jeho prevzatia od Predávajúceho na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu
kúpy potvrdeného oboma Zmluvnými stranami.
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III.

KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cena za predmet Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v zmysle zák. NR SR č. 18/96 Z.z. o
cenách v platnom znení, na základe Cenovej ponuky predávajúceho, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto
Zmluvy (príloha č. 4).
2. Dohodnutá cena Predmetu kúpy zahŕňa náklady Predávajúceho súvisiace s dodaním Predmetu kúpy, najmä
náklady na nákup Tovaru a súvisiacich služieb, cien všetkých prác, príslušenstva, dopravu,
sprevádzkovanie, všetku potrebnú súčinnosť Predávajúceho pri realizácii Predmetu tejto Zmluvy, náklady
na zabezpečenie výkonu činností, ktoré bude Predávajúci musieť nevyhnutne vynaložiť na úspešnú
realizáciu a dokončenie predmetu tejto Zmluvy. Cenou sa rozumie cena v ktorej sú zahrnuté všetky
náklady Predávajúceho spojené s plnením predmetu Zmluvy vrátane dopravných a manipulačných
nákladov.
3. Dohodnutá kúpna cena za prevod vlastníckeho práva k Predmetu kúpy je vo výške:
5080,00 EUR bez DPH
(slovom päťtisícosemdesiat Eur),
1016,00 EUR DPH (20%)
(slovom jedentisícšestnásť Eur)
6096,00 EUR s DPH
(slovom šesťtisícdeväťdesiatšesť Eur) (ďalej len ,,kúpna cena“).
Cena je stanovená na základe ponuky predloženej úspešným uchádzačom dňa 12.7.2018, ktorá nemôže
byť menená ani upravovaná od uzavretia Zmluvy až po dodávku predmetu Zmluvy a vyfakturovanie
tovaru.
4. Kúpnu cenu uhradí Kupujúci na základe faktúry, ktorú vystaví Predávajúci. Faktúra bude vystavená
so splatnosťou 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu
bezhotovostným bankovým prevodom na účet predávajúceho uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.
Variabilným symbolom (VS) bude číslo faktúry.
5.
Prílohu faktúry tvorí špecifikácia dodaného tovaru v zmysle tejto zmluvy a jej prílohy a Protokol o
odovzdaní a prevzatí Predmetu kúpy, potvrdené oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.
6.
Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť doručenie faktúry a jej príloh Kupujúcemu do 2 dní od jej vystavenia.
7.
Predávajúci je povinný vyhotoviť faktúru v zmysle platnej legislatívy. V prípade zle vystavenej faktúry má
Kupujúci právo faktúru vrátiť na prepracovanie, počas prepracovávania lehota splatnosti faktúry neplynie
a začne odznova plynúť odo dňa doručenia prepracovanej faktúry.
IV.
1.
2.
3.
V.
1.
2.

VI.
1.

TERMÍN A MIESTO PLNENIA
Predávajúci dodá predmet zmluvy po dohode s kupujúcim v termíne od 17.08.2018 do 17.09.2018, spolu
s dodacím listom, záručným listom, príp. s návodom na obsluhu resp. manuálom ako aj všetkými
potrebnými dokladmi oprávňujúcimi Kupujúceho k právoplatnému prevádzkovaniu Predmetu kúpy.
Kupujúci prehlasuje, že sa s obsahom technického stavu oboznámi pri preberaní Predmetu kúpy
a odsúhlasí údaje uvedené v tejto Zmluve a jej prílohách.
Miestom dodania Predmetu kúpy je Základná škola Drábov 3, Košice.
ZÁRUČNÁ LEHOTA, ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS
Predávajúci poskytuje záručnú lehotu na Predmet kúpy vrátane inštalačných činností v dĺžke 24
mesiacov, odo dňa odovzdania Predmetu kúpy do vlastníctva.
Predávajúci sa zaväzuje, že požadovaný záručný servisný zásah začne v pracovných dňoch do 48 hodín
od telefonického oznámenia, následne potvrdeného písomne, faxom, (e-mailom). Telefonicky sa poruchy
nahlasujú na telefónnom čísle: 0903126513 e-mail: takac.pavol@gmail.com
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
Predávajúci vyhlasuje a zaručuje Kupujúcemu, že:
(a) Predmet kúpy je v jeho výlučnom vlastníctve, a že Predávajúci je oprávnený s Predmetom kúpy
nakladať bez súhlasu akejkoľvek tretej osoby;
(b) že bezodplatne poskytne Kupujúcemu všetky dokumenty, resp. ich kópie a informácie, ktoré môže
Kupujúci požadovať vo vzťahu k Predmetu kúpy, vrátane akýchkoľvek dokumentov, na ktorých
základe Predávajúci nadobudol Predmet kúpy do svojho vlastníctva,
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2.

VII.

(c) že Predmet kúpy je v technickom stave neohrozujúcom životy, zdravie alebo majetok Kupujúceho
alebo tretích osôb a je bez akýchkoľvek faktických vád, na ktoré by Predávajúci mal Kupujúceho
osobitne upozorniť.
O odovzdaní a prevzatí Predmetu kúpy spíšu Zmluvné strany Protokol o odovzdaní a prevzatí Predmetu
kúpy. Protokol o odovzdaní a prevzatí Predmetu kúpy bude predovšetkým obsahovať identifikáciu
Zmluvných strán, odkaz na túto Zmluvu a identifikáciu Predmetu kúpy.
TRVANIE A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

1. Táto zmluva nadobúda:
a) platnosť dňom podpisu zmluvných strán,
b) účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa
(www.zsdrabova.sk) v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka.
2. Zmluva zaniká na základe písomnej dohody Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy niektorou zo
Zmluvných strán výlučne z dôvodov uvedených v tejto Zmluve.
3. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v nasledovných prípadoch:
(a) ak sa Predávajúci dostane do omeškania s odovzdaním Predmetu kúpy dlhšie ako 7 dní,
(b) z dôvodu iného podstatného porušenia Zmluvy Predávajúcim
VIII.
1.
2.
3.

IX.
1.
2.
3.
4.

OSOBITNÉ USTANOVENIA
Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o všetkých právne významných skutočnostiach,
ktoré môžu mať významný vplyv na plnenie povinností určených touto Zmluvou ako aj pre realizáciu
predmetu Zmluvy.
Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú poskytovať si náležitú súčinnosť najmä tým, že svoje požiadavky budú
zadávať vhodnou formou s jasným formulovaním záležitostí – predmetu a účelu, ktoré by chceli
dosiahnuť.
Ak sa kedykoľvek Zmluvným stranám stane známa okolnosť, ktorá môže byť podnetom pre neplnenie
ktorejkoľvek podmienky vymedzenej v Zmluve, táto Zmluvná strana je povinná poslať okamžite písomnú
správu druhej Zmluvnej strane, špecifikujúcu podrobnosti týchto okolností a Zmluvné strany sa zaväzujú
pokračovať v spolupráci tak, aby zabezpečili riadne plnenie Zmluvy.
VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis obdrží Predávajúci
a tri rovnopisy obdrží Kupujúci.
Prílohou tejto Zmluvy je Špecifikácia predmetu zákazky.
Akékoľvek Zmeny a dodatky k tejto Zmluve sú platné len v písomnej forme po ich
predchádzajúcom schválení Zmluvnými stranami.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy pozorne prečítali, ich obsahu porozumeli a že tento
vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi
alebo podpismi osôb oprávnených konať v ich mene, alebo v zastúpení.
Kupujúci:

Predávajúci:

V Košiciach, dňa 20.08.2018

V Košiciach, dňa 20.08.2018

_____________________________
Ing. Mgr. Annamária Kmiťová
riaditeľ základnej školy

________________________________
Pavol Takáč
majiteľ
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