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Kúpna zmluva
uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
Článok I.
Zmluvné strany
1.1.Predávajúci :
Názov spoločnosti :
Sídlo spoločnosti :
Zastúpený :
IČO :
IČ DPH :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
Zapísaný :

STEPS Nitra
94901 Nitra, Novozámocká 194
Renáta Hrobová
40494748
SK1020103128
VOLKSBANK SLOVENSKO, a. s.
1687905555/0200
Okresný úrad Nitra, číslo živnostenského registra 403-22618
ďalej len predávajúci

1.2. Kupujúci :
Názov spoločnosti :
Sídlo spoločnosti :
Zastúpený :
IČO :
IČ DPH :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
Zapísaný :

Komunita Kráľovnej pokoja
95605 Radošina, Piešťanská č. 11/18
ThLic. PhDr. PaedDr. Branko Tupý PhD.
34003681
SK 2020420446
VÚB
75333192/0200
MK SR, č. 192/1995-320
ďalej len kupujúci
Článok II.
Predmet kúpnej zmluvy

2.1. Predávajúci sa na základe tejto zmluvy zaväzuje dodať kupujúcemu bežné údržbárske
potreby /ďalej len tovar/ v počte a typoch: Sada kľúčov očkových 6-32 mm Proxxon – 1ks,
Sada kľúčov vidlicových 6-32 mm – 1ks, Sada skrutkovačov elektrik. ploché+krížové – 1ks,
Univerzálny merací prístroj EM420B – 1ks, Kliešťový ampermeter CM2 – 1ks, Vrták SDSmax pr. 32x1200mm – 1ks, Kliešte blicky Knipex cobra 250mm – 1ks, Kliešte blicky Knipex
cobra 300mm – 1ks, Kliešte blicky Knipex cobra 400mm – 1ks, Trafo pájka 125W – 1ks,
Vŕtačka príklepová BOSCH GSB 16 RE – 1ks, Zverák YORK 100 – 1ks, Aku skrutkovač
BOSCH GSR 14,4-V2-Li – 1ks, Uhlová brúska BOSCH GWS 600 – 1ks.
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2.2. Tovar podľa bodu 2.1. tejto zmluvy bol predmetom cenovej ponuky predloženej
predávajúcim kupujúcemu vrámci Výzvy na predkladanie cenovej ponuky zo dňa 3. 12. 2013.
Zmluva sa uzatvára ako zmluva na dodanie tovaru.
2.3. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za prevzatý tovar cenu dohodnutú v článku III. tejto kúpnej
zmluvy.
2.4. Dodaný tovar bude vyhovovať príslušným STN normám, hygienickým normám, bude
bez faktických a právnych vád.
2.5. Nedodržanie záväzku dodať tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne zo strany
predávajúceho budú zmluvné strany považovať za podstatné porušenie kúpnej zmluvy /§345
odst. 2 Obchodného zákonníka/.
Článok III.
Cena a platobné podmienky
3.1. Cena za dodávaný tovar je stanovená dohodou v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov. Celková výška ceny dodávaného tovaru predstavuje
1498,89 EUR s DPH /slovom jedentisícštyristodeväťdesiatosem EUR 89/100/. Špecifikácia
za 1 ks v EUR: Sada kľúčov očkových 6-32 mm Proxxon – 33,77 EUR, Sada kľúčov
vidlicových 6-32 mm – 24,16 EUR, Sada skrutkovačov elektrik. ploché+krížové – 49,18
EUR, Univerzálny merací prístroj EM420B – 28,93 EUR, Kliešťový ampermeter CM2 –
232,80 EUR, Vrták SDS-max pr. 32x1200mm – 273,35 EUR, Kliešte blicky Knipex cobra
250mm – 19,43 EUR, Kliešte blicky Knipex cobra 300mm – 34,93 EUR, Kliešte blicky
Knipex cobra 400mm – 48,- EUR, Trafo pájka 125W – 24,89 EUR, Vŕtačka príklepová
BOSCH GSB 16 RE – 144,71 EUR, Zverák YORK 100 – 92,75 EUR, Aku skrutkovač
BOSCH GSR 14,4-V2-Li – 437,39 EUR, Uhlová brúska BOSCH GWS 600 – 54,60 EUR.
Cena je stanovená s DPH. Súčasťou ceny tovaru sú náklady spojené s balením a dopravou
tovaru do miesta plnenia.
3.2. Po prevzatí tovaru zástupcom kupujúceho v mieste plnenia, predávajúci vystaví faktúru
a odošle ju na adresu kupujúceho vo dvoch výtlačkoch.
3.3. Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzku
spôsobom a v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou.
3.4. Kupujúci uhradí oprávnene účtovanú sumu do 30 dní odo dňa obdržania faktúry. Pre
tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania platenej sumy z účtu kupujúceho na
účet predávajúceho, ktorý je uvedený v bode č. 1.1. tejto zmluvy.
3.5. Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna alebo neúplná
a to do dátumu jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť doba splatnosti,
táto začína plynúť znova odo dňa doručenia faktúry.
Článok IV.
Miesto a spôsob plnenia, dodacia lehota a dodacie podmienky
4.1. Miestom plnenia je sídlo kupujúceho.
4.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar v lehote do 10 dní od podpísania
zmluvy.
4.3. Dopravu tovaru do miesta plnenia zabezpečí a vykoná predávajúci vlastnými
prostriedkami a na vlastné náklady.
4.4. Prevzatie tovaru
dodacom liste.

v mieste

plnenia

bude
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potvrdené zástupcom kupujúceho na

4.5. Predávajúci je povinný vyrozumieť o termíne dodania tovaru zástupcu kupujúceho pred
jeho odovzdaním. Zástupca kupujúceho prezrie dodávaný tovar obvyklým spôsobom
a prekontroluje jeho úplnosť.
Článok V.
Množstvo a kvalita tovaru
5.1. Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, akosti a vo vyhotovení podľa článku II.
tejto zmluvy.
5.2. Predávajúci sa zaručuje, že tovar je novo vyrobený, doteraz nepoužívaný a že zodpovedá
požadovanej kvalite, požadovaným technickým parametrom a hygienickým normám.
5.3. Na dodávaný tovar sa vzťahuje záruka podľa záručných podmienok. Predávajúci
zodpovedá za vady a nekompletnosť tovaru v plnom rozsahu. Kupujúci je povinný
kvalifikovaným spôsobom reklamovať vady tovaru.
5.4. Záručná doba začne plynúť dňom prevzatie tovaru zástupcom kupujúceho / v deň podpisu
dodacieho listu v mieste plnenia/ v trvaní 24 mesiacov.
5.5. Kupujúci je povinný používať predmet plnenia v súlade s jeho určením.
5.6. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru spôsobené užívateľom
a poškodenie tovaru v dôsledku živelných pohrôm.
5.7. Kupujúci je povinný vady písomne oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po
ich zistení, najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby. V prípade uplatnenia
reklamácie zo strany kupujúceho záručná doba prestáva plynúť a začína znova plynúť od
nasledujúceho dňa po dni odovzdania vymeneného /opraveného/ vadného tovaru.
5.8. Oznámenie o reklamácii musí byť písomné a musí obsahovať :
- názov, príp. typ reklamovaného výrobku
- popis vady
- miesto kde sa reklamovaný tovar nachádza
- číslo dodacieho listu
- uplatňované nároky z vád tovaru.
5.9. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 30 dní odo dňa jej uplatnenia
kupujúcim.
5.10. Nároky kupujúceho z vád tovaru budú uplatňované v súlade s § 436 a nasl. Obchodného
zákonníka.
5.11. Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP č. 125/2011-IZ-4.0/V,
a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12. VZP k Zmluve o poskytnutí NFP a
poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Znenie zmluvy sa nachádza na stránke
http://crz.gov.sk/index.php?ID=364717&l=sk

Článok VI.
Zmluvné pokuty a sankcie
6.1. V prípade, že predávajúci nedodrží lehotu pre dodanie tovaru dohodnutú v tejto zmluve,
uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny nedodaného tovaru za každý deň
omeškania. V prípade, že predávajúci z tohto dôvodu od zmluvy odstúpi, má kupujúci právo
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške rovnajúcej sa 10% ceny nedodaného tovaru.
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6.2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry zaväzuje sa tento zaplatiť
predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za každý deň
omeškania.
6.3. V prípade, že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v dobe dohodnutej v článku V.
tejto zmluvy, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10,- EUR za každý deň
omeškania.
6.4. Zaplatením zmluvnej pokuty sa účastník porušujúci povinnosti vyplývajúce z tejto
zmluvy /zakladajúce nárok na zmluvnú pokutu/ nezbavuje zodpovednosti za spôsobenú škodu
a ani povinnosti túto nahradiť. Veriteľ má právo domáhať sa náhrady škody presahujúcej aj
zmluvnú pokutu.
6.5. Dohodnuté zmluvné pokuty a sankcie je povinná strana zaplatiť strane oprávnenej do 30
dní odo dňa ich uplatnenia.
6.6. V prípade ak predávajúci nedodrží lehotu plnenia dohodnutú v bode 4.2. tejto zmluvy, má
kupujúci právo od tejto zmluvy odstúpiť.

Článok VII.
Nadobudnutie vlastníckeho práva
7.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru dňom jeho prevzatia v mieste plnenia
a podpisom dodacieho listu.
Článok VIII.
Záverečné ustanovenie
8.1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možno vykonať iba formou písomnej dohody
zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
8.2. Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia
ustanoveniami Obchodného zákonníka.
8.3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom je podpísaním zástupcami obidvoch zmluvných
strán.
8.4. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých dva obdrží predávajúci a tri
kupujúci.
V Nitre dňa 9. januára 2014

V Nitre dňa 9. januára 2014

______________________________
za predávajúceho

_______________________________
za kupujúceho
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