KÚPNA ZMLUVA
na dodávku tovaru
uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
Čl. I
Zmluvné strany
Kupujúci: Obec Štrba
Sídlo: Hlavná 188/67, 059 38 Štrba
Zastúpenie: Michal Sýkora
IČO: 00326615
DIČ: 2021212765
Číslo účtu: SK 29 5600 0000 0016 0366 3027
Kontaktná osoba: Ing. Tomáš Hrušovský
Tel. číslo /e-mail:0918 987 262/ hrusovsky@strba.sk
Predávajúci:
Sídlo:
Zastúpenie:
IČO:
IČ DPH:
Číslo účtu IBAN:
Telef.číslo / e-mail:
Zapísaný:
Východiskovým podkladom na uzavretie tejto zmluvy (ďalej len „zmluva“) je ponuka
dodávateľa zo dňa 04. 11. 2019, predložená v procese verejného obstarávania s názvom:
„Nákup športovej výbavy“.
Čl. II
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je nákup a dodanie športovej výbavy, uvedeného v prílohe č. 1.
2. Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v prílohe č. 1. tejto zmluvy, ktorá
tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Súčasťou dodávky je aj doprava do miesta
dodania, naloženie a vyloženie tovaru.
Čl. III
Termín a miesto dodania
1. Záručná dobu na predmet zmluvy je 24 mesiacov od dodania predmetu zmluvy.
2. Dodávateľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy v rozsahu článku II. tejto zmluvy dodá
najneskôr do 20. decembra 2019.
3. Miestom umiestnenia predmetu zmluvy je sídlo kupujúceho.

Čl. IV
Cena za predmet zmluvy
1. Cena predmetu zmluvy špecifikovaného v čl. II tejto zmluvy je stanovená dohodou
zmluvných strán vo výške:
1 Cena bez DPH
2 20 % DPH
3 Celková cena s DPH
Uvedená cena je stanovená v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej
republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Cena zahŕňa všetky náklady dodávateľa potrebné k dodaniu predmetu zmluvy.
3. Všetky ceny sú nemenné počas celej doby platnosti tejto zmluvy.
Čl. V
Platobné podmienky
1. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ uhradí Dodávateľovi cenu za predmet zmluvy
na základe faktúry vystavovanej dodávateľom.
2. Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru až po dodaní celého predmetu zmluvy a to až po
ukončení preberacieho konania.
3. Splatnosť vystavenej faktúry je 30 kalendárnych dní od jej preukázateľného doručenia
objednávateľovi.
4. DPH bude účtovaná podľa platných predpisov v čase fakturácie.
5. Dodávateľom predložená faktúra ako daňový doklad, musí byť vyhotovená v súlade s
ustanovením § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov. V opačnom prípade bude mať objednávateľ právo vrátiť ju dodávateľovi na
doplnenie s tým, že prestane plynúť lehota splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti začne
plynúť doručením doplnenej a opravenej faktúry.
6. Objednávateľ neposkytne dodávateľovi preddavok na dodanie predmetu zmluvy.
Čl. VI
Záručná doba a zodpovednosť za vady predmetu zmluvy
1. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude dodaný v množstve, kvalite
a vyhotovení, ktoré určuje táto zmluva a že počas záručnej doby bude mať také vlastnosti,
aby bol spôsobilý na použitie na obvyklý účel, na ktorý sa takýto tovar spravidla používa.
2. Vadou tovaru sa rozumie odchýlka v množstve, kvalite a vyhotovení stanovených touto
zmluvou, technickými normami, predpismi, ako aj v zmluve stanovenými požiadavkami
kupujúceho.
3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vád tovaru, že počas záručnej doby má kupujúci
právo požadovať a predávajúci povinnosť vady bezplatne odstrániť.

4. Predávajúci je povinný reagovať na písomnú reklamáciu do 3 pracovných dní po jej
doručení a dohodnúť s kupujúcim spôsob a primeranú lehotu na odstránenie
reklamovaných vád. Predávajúci sa zaväzuje odstrániť reklamované vady v čo
najkratšom technicky možnom čase.
5. V prípade porušenia podmienok dojednaných v tomto článku predávajúcim, bude
kupujúci oprávnený bez zbytočného odkladu odstúpiť od zmluvy a predávajúci
nebude mať nárok na náhradu škody. Písomné odstúpenie od zmluvy bude účinné
dňom jeho doručenia predávajúcemu .
Čl. VII
Zmluvné pokuty a úroky z omeškania
1. V prípade omeškania dodávateľa s plnením predmetu zmluvy v dohodnutom termíne,
si môže objednávateľ uplatniť nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny
predmetu zmluvy za každý deň omeškania.
2. V prípade omeškania dodávateľa s odstránením prípadných vád a nedorobkov
zistených pri prevzatí predmetu zmluvy a vád zistených počas záručnej doby,
objednávateľ si môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny predmetu
zmluvy za každý deň omeškania.
3. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry v dohodnutej lehote, si
dodávateľ môže uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý
deň omeškania.
4. Uhradením zmluvnej pokuty dodávateľom, nezanikne nárok objednávateľa na náhradu
škody, ktorá prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.
Čl. VIII
Osobitné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa zaväzujú ihneď písomne oznámiť druhej strane závažné
skutočnosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, ak predmet zmluvy nebude spĺňať čo i len jeden
z technických parametrov, uvedených v tejto zmluve a Prílohe č. 1 tejto zmluvy
objednávateľ nepreberie predmet zmluvy ako celok a dodávateľ nemá právo vzniesť
žiadne nároky voči objednávateľovi.
3. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich zo zmluvy budú zmluvné
strany postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
4. Objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od tejto zmluvy,
ak ešte nedošlo k plneniu z tejto zmluvy a výsledky administratívnej finančnej
kontroly Poskytovateľa príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých
z obstarávania predmetu zmluvy alebo iných postupov.
Čl. IX
Záverečné ustanovenia
1. Pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi
platnými v Slovenskej republike.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke
objednávateľa.

3. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba formou písomných dodatkov, ktoré budú
neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
4. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, dva pre objednávateľa a dva pre dodávateľa.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah zmluvy je prejavom ich slobodnej vôle, zmluva nebola
uzavretá v tiesni a ani za zvlášť nevýhodných podmienok. Súčasne vyhlasujú, že si ju
riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu rozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne
podpísali.
6. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je: Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zmluvy

V ....................... dňa

V ............................. dňa

Za kupujúceho:

Za predávajúceho:

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

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

