KÚPNA ZMLUVA č. ..../2021
uzatvorená podľa ustanovenia § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Čl.1
ZMLUVNÉ STRANY
KUPUJÚCI
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ :
IČ DPH:
Zastúpená:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:

OBEC ZBOROV NAD BYSTRICOU
Zborov nad Bystricou 223, 023 03 Zborov nad Bystricou
00314366
2020553348
nie je platiteľ
PaedDr. Juraj Hlavatý, starosta obce
ČSOB a.s., pobočka Čadca
4027147094/7500
SK33 7500 0000 0040 2714 7094
(ďalej len ,,kupujúci“)
a

PREDÁVAJÚCI:
Názov :
Sídlo:
IČO:
DIČ :
IČ DPH:
Zastúpená:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
(ďalej len ,,predávajúci“)

1.

2.

3.
4.

Čl.2
PREDMET ZMLUVY
Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje na základe výsledku verejného obstarávania
v predmete zákazky na dodanie tovaru ,,Didaktické pomôcky" dodať kupujúcemu predmet
kúpy a previesť na neho vlastnícke právo k predmetu kúpy a kupujúci sa zaväzuje predmet
kúpy prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu.
Predmetom zmluvy je dodanie didaktických pomôcok pre Základnú školu s materskou
školou, Zborov nad Bystricou 604, 023 03 Zborov nad Bystricou. Bližšia špecifikácia je
uvedená v Prílohe č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (ďalej len ,,predmet
kúpy“).
Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu kúpy prechádza na kupujúceho
okamihom, kedy ho kupujúci fyzicky prevezme.
Kupujúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu na mieste súvisiaceho s dodaním
tovaru, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to
oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú
súčinnosť.
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Čl.3
TERMÍNY A MIESTO DODANIA TOVARU
Termín dodania predmetu kúpy je stanovený najneskôr do konca marca 2022.
Objednávka na predmet kúpy bude zaslaná predávajúcemu až po skontrolovaní
dokumentácie z procesu verejného obstarávania, t.j. do 3 pracovných dní odo dňa
doručenia správy z kontroly verejného obstarávania, ktorá bude obsahovať kladný
výsledok predmetu kontroly verejného obstarávania.
Predávajúci oznámi kupujúcemu termín dodania predmetu kúpy najneskôr 5 pracovných
dní pred dodaním.
Miestom dodania je Základná škola s materskou školou, Zborov nad Bystricou 604,
023 03 Zborov nad Bystricou.
Dodací list bude obsahovať druh, množstvo tovaru a identifikáciu predávajúceho.
Kupujúci potvrdí riadne prevzatie predmetu kúpy na druhopise dodacieho listu alebo iného
dokladu nahradzujúceho dodací list. Za kupujúceho tovar prevezme: PaedDr. Milan
Križan, riaditeľ Základnej školy s materskou školou Zborov nad Bystricou.
Čl.4
KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
Cena za predmet kúpy je stanovená na základe zrealizovaného verejného obstarávania
vo výške ................... EUR vrátane DPH (slovom ...........................................................)
vrátane dopravy na miesto plnenia.
Kúpna cena podľa bodu 4.1 bude uhradená predávajúcemu z finančných prostriedkov
Integrovaného regionálneho operačného programu a z vlastných finančných prostriedkov
obce. Lehota splatnosti faktúry je 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.
Nárok na zaplatenie kúpnej ceny za predmet kúpy vzniká predávajúcemu jeho riadnym
odovzdaním kupujúcemu v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste.
Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru až po podpísaní druhopisu dodacieho listu alebo
iného dokladu nahradzujúceho dodací list.
Faktúra bude obsahovať rozpis jednotlivých položiek a ich cien v zmysle cenovej ponuky
kupujúceho podľa Prílohy č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy
Predávajúci nebude požadovať od kupujúceho žiadne zálohové platby.
Čl.5
ZÁNIK ZMLUVY
V prípade, ak niektorá zo zmluvných strán nebude schopná plniť svoje záväzky riadne a
včas alebo poruší svoje zmluvné povinnosti podstatným spôsobom, má druhá strana právo
odstúpiť od tejto zmluvy v súlade s § 344 - 351 Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov.
Kupujúci má právo od zmluvy jednostranne odstúpiť ak:
a) dodávateľ oneskorene alebo vôbec neposkytne dodávku objednaného tovaru.
Predávajúci má právo od zmluvy jednostranne odstúpiť, ak:
a) kupujúci preukázateľne neprevezme tovar v stanovenom termíne dodania, ktorý musí
byť jasne preukázateľný,
b) kupujúci je v omeškaní s úhradou faktúry vystavenej za dodanie tovaru.
Odstúpenie od zmluvy nadobudne účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia druhej
zmluvnej strane. V prípade pochybností o dátume doručenia sa má za to, že oznámenie
bolo doručené 3. deň po jeho odoslaní.
Predávajúci nie je bez súhlasu kupujúceho oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky
z tejto zmluvy na 3 osobu.
Zmluvu možno ukončiť aj písomnou dohodou zmluvných strán.
2

7. Kupujúci má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od tejto zmluvy bez udania dôvodu
v prípade, ak výsledky kontroly riadiaceho orgánu neumožňujú financovanie výdavkov
vzniknutých z verejného obstarávania.
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Čl.6
ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
Predávajúci zodpovedná za škodu, ktorá vznikla kupujúcemu zavineným riadnym
nesplnením svojich záväzkov.
Predávajúci zodpovedá za vady predmetu kúpy, ak sa prejavili do 2 rokov odo dňa
odovzdania.
V prípade vád predmetu kúpy sa reklamácie budú riadiť § 422 a nasl. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov.
Reklamácie predmetu kúpy je kupujúci oprávnený riešiť okamžite zápisom do dodacieho
listu, prípadne reklamačným protokolom. Inak je kupujúci oprávnený uplatniť reklamáciu
vady písomnou formou bezodkladne po zistení vady.
Čl.7
ZMLUVNÉ POKUTY A PENÁLE
Ak kupujúci mešká so zaplatením kúpnej ceny, je predávajúci oprávnený fakturovať
kupujúcemu úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
V prípade oneskorenia dodávky predmetu kúpy si kupujúci môže uplatniť zmluvnú pokutu
vo výške 0,05 % z hodnoty nedodaného predmetu kúpy za každý deň omeškania.
Čl.8
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy, ktoré nie sú zmluvou výslovne upravené, sa
riadia Obchodným zákonníkom v platnom znení.
Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vyhotovené
v písomnej forme a podpísané oboma zmluvnými stranami.
Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každý má platnosť originálu.
Kupujúci obdrží 3 exempláre, predávajúci obdrží 1 exemplár zmluvy.
Zmluvné strany berú na vedomie, že zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania
oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovej
stránke kupujúceho www.zborovnadbystricou.sk.
Zmluvné strany vlastnoručnými podpismi potvrdzujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne,
ich zmluvná voľnosť nebola ničím obmedzená, obsah zmluvy je určitý a im zrozumiteľný.

V Zborove nad Bystricou, dňa ............2021

V .........................., dňa ............2021

–––––––––––––––––––––
PaedDr. Juraj Hlavatý
kupujúci, starosta obce

––––––––––––––––––––––
..................................
predávajúci, konateľ
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