Kúpna zmluva č. uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“)
a podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“)

(ďalej len „zmluva“)
Článok I - Zmluvné strany
Kupujúci: Spojená škola Čaklov
Sídlo: Čaklov, 094 35 Čaklov 249
Zastúpený: Mgr. Stanislav Kráľ, riaditeľ školy
IČO:
42076439
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK49 8180 0000 0070 0057 9894
(ďalej len „kupujúci“)
Predávajúci : 7P s.r.o.
Sídlo:
Herlianska 1077, 093 03 Vranov nad Topľou
IČO:
31722709
DIČ:
2020528246
IČ DPH:
SK2020528246
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro Vložka číslo 2843/P
Osoby oprávnené konať vo veciach:
a) zmluvných: RNDr. Jaroslav Kľučár
b) technických: Ing. Jaroslav Tkáč
Tel.:
057/4461604
E-mail:
mail@7psro.sk
(ďalej len „predávajúci“)
Článok II - Úvodné ustanovenia
2.1.

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledku verejného obstarávania na predmet
zákazky – „Zariadenia IKT“
Článok III - Predmet plnenia zmluvy

3.1.

Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať tovar špecifikovaný v Prílohe č. 1,
ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a záväzok kupujúceho za riadne a včas dodaný
tovar zaplatiť kúpnu cenu.

3.2.

Predávajúci sa zaväzuje, že súčasťou predmetu tejto zmluvy je poskytnutie nasledovný
súvisiacich služieb s dodávkou tovaru: dodanie tovaru na miesto určenia.
Článok IV - Cena tovaru

4.1.

Cena za predmet zmluvy je stanovená v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov.

4.2.

Spôsob vytvorenia ceny (cenové pravidlá) je v súlade s § 2 citovaného zákona o cenách
založený na cene obchodného alebo sprostredkovateľského výkonu, ekonomicky oprávnených
nákladoch a primeranom zisku.
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4.3.

Zmluvná cena pokrýva všetky ekonomicky oprávnené náklady predávajúceho vynaložené
v súvislosti s predmetom plnenia zmluvy, napr. doprava na miesto dodania prepravnými
prostriedkami predávajúceho, v súlade s príslušnými legislatívnymi predpismi, vyložením tovaru
do skladu na konkrétne miesto určené kupujúcim. V cene sú zahrnuté náklady, spojené
s výmenou reklamovaného tovaru počas záručnej doby.

4.4.

Súčasťou zmluvy je cenová ponuka (rozpočet) predávajúceho, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu
tejto zmluvy.

4.5.

Zmluvné strany dohodli celkovú cenu predmetu zmluvy nasledovne:
Suma bez DPH: 778,00 €
20 % DPH: 155,60 €
Celková suma s DPH: 933,60 €
Článok V - Podmienky dodania a preberania tovaru

5.1.

Za predávajúceho je za riadne odovzdanie tovaru zodpovedná osoba oprávnená konať vo
veciach realizácie zmluvy podľa článku I alebo ním poverená osoba.

5.2.

Tovar za kupujúceho preberie osoba na to vopred určená kupujúcim.

5.3.

Predávajúci je povinný dodať objednaný tovar v termíne do 30 dní od nadobudnutia účinnosti
zmluvy.

5.4.

Tovar sa považuje za dodaný po podpísaní preberacieho protokolu s uvedením špecifikácie
dodaného tovaru (druh a množstvo), dátumom, pečiatkou a podpisom kupujúceho
a predávajúceho.

5.5.

Kupujúci je oprávnený odmietnuť dodávku tovaru v prípade, ak táto bola dodaná po lehote na
dodanie tovaru, ak má viditeľné vady (najmä poškodené obaly), nebolo dodržané zmluvne
dohodnuté množstvo, druh tovaru alebo zmluvná cena. V takomto prípade sa bude postupovať
akoby tovar ani nebol dodaný.
Článok VI - Miesto dodania tovaru

6.1.

Miestom dodania a preberania tovaru je: Spojená škola Čaklov, Čaklov 249.
Článok VII - Platobné podmienky

7.1.

Kupujúci sa zaväzuje za dodaný tovar zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu podľa článku IV.
zmluvy na základe faktúry vystavenej predávajúcim po dodaní tovaru podľa článku V. zmluvy.
Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavok na zrealizovanie predmetu plnenia zmluvy.

7.2.

Faktúra bude mať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude originál dodacieho listu.

7.3.

Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa prevzatia a odsúhlasenia faktúry kupujúcim. Ak
predložená faktúra nebude spĺňať náležitosti podľa bodov 7.1 a 7.2 tejto zmluvy alebo nebude
vystavená v súlade s platnou zmluvou, kupujúci ju vráti v lehote splatnosti predávajúcemu na
dopracovanie. Opravená faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej prevzatia a odsúhlasenia
kupujúcim. Faktúry budú uhrádzané výhradne prevodným príkazom.
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Článok VIII - Záverečné ustanovenia
8.1.

Právne vzťahy oboch zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými platnými právnymi predpismi SR.

8.2.

Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy formou zmieru,
prostredníctvom poverených zástupcov. V prípade, že spor sa nevyrieši zmierom, ktorákoľvek zo
zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na rozhodnutie príslušného súdu.

8.3.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády
Slovenskej republiky. Predávajúci týmto prehlasuje, že súhlasí so zverejnením tejto zmluvy
v celom rozsahu v Centrálnom registri zmlúv. Je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých kupujúci
dostane tri rovnopisy a predávajúci dostane jeden rovnopis.

8.4.

Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, zmluva nebola uzatvorená
v tiesni ani za iných nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu
porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

Za kupujúceho:
dňa:

Za predávajúceho:
dňa:

-------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

Prílohy: 1x Cenová ponuka na zariadenia IKT
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