Kúpno-predajná zmluva
ZMLUVA NA DODANIE TOVARU
uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka É. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov a § 3 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami.

1.
Zmluvné strany
Kupujúci:
obchodné meno:

DEUS - DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

sídlo:

štefanovičova 5, 817 82 Bratislava

IČO:

45 736 359

registrácia:

ObÚ - BA- OWS2-2011/20924

v mene koná :

Ing. Martin Zbudila - výkonný riaditeľ, v zastúpení na základe poverenia
štatutárneho orgánu

Predávajúci
obchodné meno:
sídlo:
IČO:
registrácia:

/\utori;,:oviný predaj a servis
smart, Autorizovaný servis .Setra
fol,ovská 5, 831 07 Bratislava
,42
4929 4?29
Tel.: 1421 2 4929 1111
1(; DPH: SK 20202254fl2
IČO 35
1 <, 1

v mene koná:

II.
Preambula
Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania podprahovú zákazku podľa ustanovení a § 99 a nasl. zákona

č.

25/2006 Z. z. o verejnom
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obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorej
víťazom sa stal predávajúci.
III.

Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je nákup nového služobného motorového vozidla typu SUV
s pohonom 4x4 v počte 1 ks pre účely verejného obstarávateľa, vrátane technických
dokladov a povinného príslušenstva.
2. Názov predmetu zmluvy je : Nákup motorového vozidla

IV.
Dodacie podmienky
1. Predávajúci sa zavazuje dodať predmet kúpy podľa čl. III. tejto zmluvy do 1 mesiaca odo

dňa nadobudnutia učinnosti tejto zmluvy.
2. Presný deň dodania oznámi predávajúci kupujúcemu písomne najneskor 3 pracovné dni

vopred. Kupujúci sa zaväzuje predmet zmluvy v uvedenom termíne prevziať.
Miestom dodania predmetu zmluvy je:
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Kyčerskeho 5
811 05 Bratislava
3. Spolu s predmetom dodania budú kupujúcemu odovzdané nasledovné doklady

- užívateľská príručka ( návod na ošetrenie alebo údržbu) s technickými parametrami,
- faktúra a dodacie listy.
- záručný list
4.

Pre

prevzatí

predmetu

kúpy

podpíšu

zmluvné

strany

prostredníctvom

svojichsplnomocnených zástupcov preberacie protokoly, ktorých kópie budú prílohou faktúr.

v.
Kúpna cena
1. Kúpna cena bola stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996
Z.z. o cenách takto:
.
; l)
i C
,
Motorove voz1 dlo: .......................................................

i ·
/ \

Cena bez DPH : ..-: ..............1..::........
q,

(;,

DPH : ...... i·:.......... !. ...................
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)

Cena s DPH : ... : ........... : .....'..: ....: ........
Cenová ponuka tvorí súčasť zmluvy - príloha.
i V takto dohodnutej cene je zahrnutá cena aj za dovoz na miesto dodania
2. Dohodnutá kúpna cena je stanovená v čase podpisu tejto zmluvy .
3. Kúpna cena je splatná do 30 dní od doručenia faktúry .

Vl.
Možnosť a sposob úpravy ceny

1. Cenu tovaru nie je možné meniť.

Vl.
Možnosť odmietnuť prebratie tovaru

Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar z dóvodu nedodržania kvality
deklarovanej pri podpise tejto zmluvy , pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak .
VII.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Predávajúci je povinný:
a) Dodať predmet ropy kupujúcemu riadne a včas, v dohodnutom termíne, v bezchybnom
stave a v dohodnutej kvalite a výbave
b) Predmet ropy protokolárne odovzdať poverenému zástupcovi
2. Kupujúci je povinný:
a) Prevziať predmet ropy v deň určený predávajúcim v oznámení podľa článku IV.
ods. 2 zmluvy s výnimkou prípadu podľa článku VII.
b) Riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu dohodnutú v článku V. ods. 1 zmluvy podľa skutočne
nakúpeného množstva jednotlivých druhov tovaru
IX.
Sankcie.

1. Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovné
sankcie :
a) Za omeškanie predávajúceho s dodaním predmetu ropy má kupujúci voči predávajúcemu
nárok na úrok z omeškania vo výške 0,005 % z hodnoty nedodanej častí predmetu kúpy za
každý deň z omeškania. Zaplatením zmluvnej sankcie nezaniká nárok kupujúceho pre
pripadnú náhradu škody
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b) Za omeškanie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny má predávajúci nárok na úrok z
omeškania vo výške 0,005% z nezaplatenej ceny za každý deň omeškania

X.

Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody na veci

1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy až úplným zaplatením dohodnutej
kúpnej ceny.
2. Nebezpeéenstvo škody na veci , napríklad poškodenie, odcudzenie a podobne prechádza
na kupujúceho momentom jeho protokolárneho prevzatia podľa článku IV.

Bod 4 tejto

zmluvy.

XI
Zodpovednosť za vady a záruka

1. Zodpovednosť za vady a záruka platí v prípade výskytu chýb z dôvodu chybného
materiálu,alebo chybného spracovania. Záruka platí, ak bolí dodržané podmienky
manipulácie,montáže, ošetrenia a uskladnenia výrobku.
2. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené : mechanickým poškodením, neopatreným
zaobchádzaním, bežným opotrebením, neodvratnou udalosťou (živelná pohroma) a inými
neodbornými zásahmi.
3. Ak predávajúci poruší povinnosti ustanovené v tejto zmluve má tovar vady. Za vady
tovary sa považuje aj dodanie iného tovaru, než určuje zmluva a vady v dokladoch
potrebných na jeho riadne užívanie.
4. Predávajúci zodpovedá za vadu,

ktorú má tovar v okamihu, ker

prechádza

nebezpeéenstvo škody na tovare kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto
čase. Povinnosti predávajúceho vyplývajúce zo záruky za akosť tovaru tým nie sú dotknuté.
5. Predávajúci zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po dobu uvedenej
v predchádzajúcom odseku, ak je spôsobená porušením jeho povinností.

XII.
Záručný a pozáručný servis

Predávajúci poskytne záručný servis na.........rokov, pozáručný servis po celú dobu životnosti
predmetu zákazky. Predávajúci vybavuje reklamácie kupujúceho v reklamnej dobe
sposobom zodpovedajúcimi príslušným ustanovením obchodného zákonníka.

XII.
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Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že závazkový vzťah, vzniknutý tejto zmluvy sa riadili
ustanoveniami Obchodného zákonníka nakoľko ide o vzťah subjektov , ktorý spadá pod
vzťahy uvedené v ustanovení§ 261 Obchodného zákonníka.
2. Zmluvu je možné meniť alebo dopÍňať len formou písomných dodatkov, obojstranne
odsúhlasených a podpísaných oboma zmluvami.
3.Zmluva je vyhotovená v piatich exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží kupujúci štyri
a predávajúci jedno vyhotovenie.
4. Predávajúci súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými obstarávateľom
ktorej sa stal víťazom.
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej stránke verejného obstarávateľa.
6. Zmluvné strany vyhlasujú , že sa zo zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na
znak čoho pripájajú svoje podpisy.
Príloha č.1 : Ponuka
k

v

••

V ............ dna......·.....

V ............dňa ...
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