KÚPNA ZMLUVA č.
uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len „Obchodný
zákonník“) a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zmluva“)
Článok I
Zmluvné strany
1. Kupujúci:
LIKAVA – centrum sociálnych služieb
Sídlo:
Likavka 9,034 95 Likavka
Zastúpený:
Ing. Dagmar Švecová, riaditeľka
IČO:
00647781
DIČ:
2020591419
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
IBAN:
Osoba oprávnená jednať v zmluvných záležitostiach: Bc. Tomáš Tuček
Tel. číslo: 044/4305837
Email: ttucek@vuczilna.sk
Osoba oprávnená jednať v realizačných záležitostiach:
Tel. číslo:
Email:
(ďalej len „kupujúci“)
2. Predávajúci:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Osoba oprávnená jednať v zmluvných záležitostiach:
Tel. číslo:
Email:
Osoba oprávnená jednať v realizačných záležitostiach:
Tel. číslo:
Email:
(ďalej len „predávajúci“)
(ďalej spolu len „zmluvné strany“)
Článok II
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar, ktorým je: 12 ks
elektrických polohovateľných lôžok MOVITA, 12 ks Hrazda lakovaná, 12 ks plastová rukoväť na
hrazdu a 12 ks antidekubitných matracov PRIMACARE 10 s paropriepustným vodozdorným
poťahom, s vlastnosťami podľa prílohy č. 1 (technická špecifikácia) tejto zmluvy a záväzok
kupujúceho za dodaný tovar zaplatiť kúpnu cenu podľa tejto kúpnej zmluvy.

Článok III
Kúpna cena a platobné podmienky
1. Kúpna cena bola stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov v procese verejného obstarávania a v súlade s cenovou ponukou vo výške x€ bez DPH
(x€ s DPH).
2. Kúpna cena je konečná cena a zahŕňa aj colné a daňové poplatky a náklady predávajúceho na
doručenie tovaru (balné, prepravné a manipulačné náklady).
3. Predávajúci je oprávnený fakturovať cenu dodaného tovaru vrátane príslušnej DPH, za podmienky,
že tovar spĺňa podmienky podľa tejto kúpnej zmluvy a jej príloh. Predávajúci je povinný vystaviť a
doručiť faktúru na adresu miesta dodania tovaru najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa
doručenia tovaru. Neoddeliteľnou prílohou každej faktúry je dodací list podpísaný kupujúcim.
4. Kúpnu cenu zaplatí kupujúci predávajúcemu v lehote splatnosti 30 dní odo dňa doručenia faktúry
kupujúcemu bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho. Za deň úhrady sa považuje deň
pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho.
5. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu stanovené príslušnou platnou
legislatívou a musia k nej byť priložené aj všetky potrebné prílohy. V prípade, že faktúra nebude
obsahovať predpísané náležitosti daňového dokladu, resp. budú v nej uvedené nesprávne, alebo
neúplné údaje, prípadne nebude obsahovať prílohy podľa tejto kúpnej zmluvy je kupujúci
oprávnený túto faktúru a jej prílohy vrátiť pred uplynutím lehoty jej splatnosti odberateľovi.
6. Opravenej alebo novej faktúre plynie nová 30 dňová lehota splatnosti odo dňa jej opätovného
doručenia odberateľovi.
Článok IV
Dodacie podmienky
1. Predávajúci je povinný do 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy dodať
kupujúcemu do miesta jeho sídla tovar podľa čl. II tejto zmluvy.
2. Tovar sa považuje za dodaný po podpísaní dodacieho listu (resp. preberacieho protokolu)
s uvedením množstva a druhu dodaného tovaru, dátumu dodania spolu s pečiatkou a podpisom
oprávnenej osoby kupujúceho a predávajúceho.
3. Kupujúci je povinný písomne potvrdiť prevzatie tovaru na dodacom liste predloženom
predávajúcim, ak rozsah a kvalita tovaru uvedenom na dodacom liste zodpovedá skutočne
dodanému tovaru.
4. Tovar je dodaný riadne a včas, ak je dodaný v množstve, akosti a vyhotovení podľa tejto zmluvy,
jej príloh a podkladov verejného obstarávania, spolu s dokladmi, ktoré sú potrebné na prevzatie a
užívanie tovaru, najmä spolu s dodacím listom (resp. preberacím protokolom) a je
dodaný v dodacej lehote podľa tejto zmluvy.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že k nadobudnutiu vlastníckeho práva k tovaru kupujúcim, vrátane
prechodu nebezpečenstva škody na tovare, dochádza okamihom prevzatia riadne dodaného tovaru
oprávnenou osobou kupujúceho v mieste dodania.
6. Kupujúci je oprávnený odmietnuť dodávku tovaru v prípade, ak tento bol dodaný po lehote na
dodanie tovaru, ak má viditeľné vady (najmä poškodené obaly), nebolo dodržané zmluvne
dohodnuté množstvo a druh tovaru.
7. V prípade vzniku nepredvídaných administratívno-právnych alebo technických dôvodov,
alebo
z dôvodov nezavinených priamo predávajúcim ani kupujúcim, môžu sa zmluvné strany dohodnúť
na zmene termínu plnenia predmetu zmluvy, pričom táto dohoda sa musí vykonať v písomnej
forme.
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Článok V
Množstvo, akosť, vyhotovenie a obal tovaru
1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar, ktorý má všetky oprávnenia a certifikáty potrebné
k jeho predaju na území Slovenskej republiky a certifikáty požadované kupujúcim v procese
verejného obstarávania, v kvalite, množstve a vyhotovení podľa tejto zmluvy a jej príloh.
2. Predávajúci zabalí tovar a vybaví ho na prepravu tak, aby bol tovar chránený pred poškodením,
stratou a zničením.
Článok VI
Zmluvná pokuta
1. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru má kupujúci právo požadovať od
predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z kúpnej ceny tovaru za každý kalendárny deň
omeškania, nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý.
Článok VII
Zodpovednosť za vady tovaru
1. Predávajúci touto zmluvou preberá záväzok, že tovar bude spôsobilý na použitie na obvyklý účel
a zachová si obvyklé vlastnosti (vrátane akosti) najmenej počas záručnej doby 24 mesiacov, ktorá
začne plynúť odo dňa riadneho dodania tovaru podľa tejto zmluvy.
2. Počas záručnej doby má kupujúci nároky z vád tovaru, ktoré mu prislúchajú v zmysle ustanovenia
§ 436 a nasl. Obchodného zákonníka.
3.

Kupujúci je povinný zistené vady oznámiť bez zbytočného odkladu po ich zistení.

4.

Voľbu nároku z vád tovaru uvedie kupujúci v reklamácii alebo bez zbytočného odkladu po jej
odoslaní. Ak kupujúci zistí vady tovaru pri preberaní tovaru, je oprávnený reklamovať vady
tovaru v lehote dohodnutej v tejto zmluve a zároveň je oprávnený nezaplatiť faktúru v rozsahu
vadného plnenia. Kupujúci zaplatí novú faktúru po odstránení vád, ak nevyužije právo odstúpiť
od kúpnej zmluvy.

5. Do 5 dní od doručenia oznámenia o vadách tovaru je predávajúci povinný prevziať tovar na
odstránenie jeho vád, resp. na výmenu tovaru. Počas záručnej doby je takáto oprava, resp. výmena
tovaru, ktorý má vady, vykonaná bezplatne, pokiaľ predávajúci nepreukáže, že záruka sa
nevzťahovala na predmetný druh vady.
6. Oprávnené reklamácie vybaví predávajúci najneskôr v lehote 14 kalendárnych dní od písomnej
reklamácie predávajúceho. V prípade, že predávajúci nevybaví reklamáciu v lehote 14
kalendárnych dní, kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy v celom jej rozsahu.
7. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre vady, za ktoré
zodpovedá predávajúci.
8. Ak po odovzdaní tovaru dôjde zo strany kupujúceho k poškodeniu tovaru preukázateľne vplyvom
neodborného zásahu kupujúceho, nejedná sa o záručnú udalosť. Záruka sa nevzťahuje ani na
poškodenie tovaru spôsobené nevhodnou manipuláciou kupujúceho, avšak len v prípade, že
predávajúci odovzdal kupujúcemu manuál o používaní tovaru, ktorý je predmetom tejto zmluvy.
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9. Kupujúci má popri nárokoch uvedených vyššie aj nárok na náhradu škody a zmluvnú pokutu.
Článok VIII
Povinnosti dodávateľa a objednávateľa
1. Predávajúci je povinný umožniť kupujúcemu dôkladnú kontrolu množstva a kvality tovaru pri
jeho prevzatí. Kupujúci si vyhradzuje právo neprevziať nekvalitnú alebo nekompletnú dodávku.
2. Predávajúci je povinný:
a)
pri plnení tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, dodržiavať všeobecne záväzné
predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy,
b)

odovzdať tovar v dohodnutom termíne a rozsahu,
c)

1.
a)

až do odovzdania tovaru zabezpečiť jeho ochranu pred poškodením a odcudzením.

Kupujúci sa zaväzuje:
zaplatiť za objednaný a dodaný tovar v lehote uvedenej v tejto zmluve,
b)
oznámiť predávajúcemu akékoľvek dodatočne zistené dôvody, ktoré by mohli tvoriť
prekážky v plnení predmetu zmluvy, resp. ovplyvniť kvalitu a rozsah plnenia predmetu tejto
zmluvy,
c)
prezrieť tovar bezodkladne po prechode nebezpečenstva škody na tovare, a zistené
nedostatky najneskôr do troch dní odo dňa jeho dodania oznámiť predávajúcemu,
d)
uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho písomne, bezodkladne po ich zistení.
Článok IX
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy bližšie neupravené touto zmluvou sa riadia
príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov a súvisiacimi platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy, alebo doplnky k nej musia byť vyhotovené v písomnej forme ako
dodatky ku zmluve v rovnakom množstve rovnopisov, ako je základná zmluva, pričom platnosť
nadobudnú až po podpise obidvomi zmluvnými stranami.
3. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, dva pre kupujúceho a jeden pre predávajúceho,
pričom každý z rovnopisov má rovnocennú hodnotu a považuje sa za originál.
4. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú dobrovoľne po dôkladnom
oboznámení sa s jej obsahom, nie v stave tiesne za nápadne nevýhodných podmienok a že plne
rozumejú dohodnutým zmluvným podmienkam, ktoré prijímajú a zaväzujú sa ich plniť na znak
čoho zmluvu podpisujú.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia na webovej stránke kupujúceho.
V .............................. dňa ..........................

V Likavke dňa.............................

………………………………...................

...........................................................
Ing. Dagmar Švecová
za kupujúceho

za predávajúceho
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