Príloha č. 2

Kúpna zmluva na dodanie tovaru č. xx /2019
Kupujúci:
Názov:
Sídlo:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Kontakt:
Zastúpený:

Domov MÁRIE
Špitálska 3, 969 01 Banská Štiavnica
Štátna pokladnica
SK19 8180 0000 0070 0039 7492
00647926
2021107627
nie sme platcami DPH
045/6921366, riaditel@domovmarie.sk
Ing. Miroslava Bernátová, riaditeľka
(ďalej len „kupujúci“)

Predávajúci:
Názov:
Sídlo:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Kontakt:
Email:
Zastúpený:

.

(ďalej len „predávajúci“)
Čl.I
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je dodávka interiérového vybavenia uvedený v prílohe č.1, ktorá
tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto kúpnej zmluvy.
2. Kupujúci sa zaväzuje tento tovar prevziať v objednanom množstve t.j. ako je
špecifikované v prílohe č. 1
Čl.II.
Kúpna cena a platobné podmienky
1. Celková cena za dodávku predmetu zmluvy a rozsahu článku I. kúpnej zmluvy bola
dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
nasledovne:
Cena spolu bez DPH :
0,00€
DPH20%
0,00€
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Cena spolu s DPH:
10,00€
Cena spolu s DPH slovom: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxeur
2. V kúpnej cene sú zahrnuté aj náklady na dopravu a montáž na mieste plnenia.
3. Splatnosť faktúry je dohodnutá na 30 dní od jej vystavenia. Záväzok kupujúceho sa
považuje za splnený pripísaním celej zaplatenej sumy na účet predávajúceho.
Čl. III
Plnenie
1. Miesto plnenia je adresa kupujúceho:
Domov MÁRIE, Špitálska 3, 969 010 Banská Štiavnica
2. Predávajúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať.
3. Predávajúci sa zaväzuje telefonicky kontaktovať kupujúceho 48 hodín pred dodaním
tovaru.
Čl. IV.
Záruka a servis
1. Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má tovar v čase jeho dodania. Prípadné
viditeľné chyby zistené pri preberaní sa reklamujú ihneď. Skryté vady musí kupujúci
reklamovať písomne podľa Obchodného zákonníka.
2. Predávajúci poskytne kupujúcemu záruku 24 mesiacov a pozáručný servis minimálne
po dobu 10 rokov.
Čl. V.
Vlastnícke právo
1. Medzi zmluvnými stranami bolo dojednané, že vlastnícke právo k predmetu zmluvy
prechádza na kupujúceho dňom zaplatenia kúpnej ceny, t.j. pripísaním peňažných
prostriedkov na účet predávajúceho.

Čl. VI.
Povinnosti zmluvných strán
1. Predávajúci je povinný dodať tovar, ktorá je predmetom tejto zmluvy v dobrej kvalite
a v dohodnutom termíne.
2. Kupujúci je povinný tovar previazať, ktorý je predmetom zmluvy v dohodnutom
termíne a následne uhradiť sumu na účet predávajúceho.

Čl. VII.
Zánik zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy
1. Zmluva zaniká uplynutím doby na ktorú bola uzatvorená.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie povinností budú považovať
porušenie akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy.
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3. Každá zo zmluvných strán má právo od zmluvy odstúpiť na základe vzájomnej
dohody, alebo jednostrannou písomnou výpoveďou, ktorejkoľvek zo zmluvných strán
v jednomesačnej výpovednej lehote. Výpovedná lehota začína plynúť dňom jej
doručenia druhej strane.
Čl. VIII
Doba trvania kúpnej zmluvy
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnia na webovom sídle Úradu BBSK
v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47 a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho
zákonníka v znení neskorších predpisov.
2. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 11.12.2019 do 31.12.2019 a jej zrušenie
je možné písomne v jednomesačnej výpovednej lehote pre obe zmluvné strany,
pokiaľ v tejto zmluve nie je ustanovené inak.
Čl. IX
Zmluvné pokuty
1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na vzniku nároku na nasledujúce zmluvné
pokuty:
a) Predávajúci za oneskorenie dodávky v zmysle tejto zmluvy uhradí
kupujúcemu poplatok z omeškania vo výške 0,05% z dohodnutej
ceny za každý deň omeškania,
b) Kupujúci uhradí predávajúcemu za každý deň omeškania s úhradou
faktúry až do zaplatenia poplatok z omeškania vo výške 0,05%
z dlžnej sumy.

1.

2.
3.
4.

Čl. X
Záverečné ustanovenia
Zmluvné strany berú na vedomie, že podľa ust. § 5 ods. 1 a ods.4 zákona č. 211/2000
Z. z. o slobodno prístupe k informáciám v znení jeho poslednej novelizácie zákona č.
546/2010 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1946 Zb. Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len zákon
č. 546/2010 Z. z.) sa v prípade tejto zmluvy jedná o povinne zverejňovanú zmluvu,
ktorá sa zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv faktúr a objednávok vedenom BBSK
(ďalej len CRZ).
Meniť alebo dopĺňať zmluvu je možné formou písomných číslovaných dodatkov
k tejto zmluve, podpísaných štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.
Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je príloha č. 1, ktorá obsahuje podrobnú cenovú
špecifikáciu predmetu zmluvy.
Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z ktorých kupujúci obdrží jeden
exemplár a predávajúci jeden exemplár.
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5. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzatvorená po riadnom oboznámení sa
s jej obsahom, ktorému porozumeli a bola uzatvorená bez tiesne a bez nápadne
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom je podpísali.

V Banskej Štiavnici dňa: 11.12.2019

_________________________
Ing. Miroslava Bernátová, v. r.
riaditeľka zariadenia´

Vxxxxxxxxxx dňa: 11.12.2019

_____________________________
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
konateľ spoločnosti

