Kúpna zmluva č. 2/2019
uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov
Článok I.
Zmluvné strany
1.

Kupujúci:
Názov:

Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie

Sídlo:

Sládkovičova 22, 080 01 Prešov

Štatutárny zástupca: RNDr. Eva Sičáková, štatutárny zástupca
IČO:

00 585 700

DIČ:

2021157160

Bankové spojenie:
IBAN:
Telefón:

0915 621 271

E-mail:

domkad6@gmail.com

(ďalej len „kupujúci“)
2.

Predávajúci:
Obchodné meno:

PROVECTUS s.r.o.

Sídlo:

M.R.Štefánika 2368/176, 075 01 Trebišov

Štatutárny zástupca: Ing. Peter Bielek, konateľ spoločnosti
IČO:

47 785 454

DIČ

2024092268

IČ DPH:

SK2024092268

Bankové spojenie:
IBAN:
Telefón:

0917 777 055

E-mail:

bielek@provectus.sk.

Zapísaný v registri:

Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, Vložka číslo: 35824/V

(ďalej len „predávajúci“)

Článok II.
Predmet zmluvy
1.

Predmetom tejto zmluvy je predaj a kúpa tovaru predmetu zákazky: „Kvalitne
poskytované sociálne služby od A po Z – symfónia krásy a bezpečia pre seniorov –
klimatizácia“ – bezprievanová nástenná klimatizácia s ionizátorom, s vonkajšou jednotkou
a s diaľkovým ovládaním – 2 ks, parapetná klimatizácia s ionizátorom, s vonkajšou
jednotkou a s diaľkovým ovládaním – 1 ks (ďalej len „tovar“), ktorý je špecifikovaný
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v prílohe č. 2 cenová špecifikácia tovaru zo dňa 29.03.2019 a prílohe č. 1 technické
parametre a požiadavky predmetu zákazky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy
a ktorá je výsledkom verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou na dodanie tovaru
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlásenej vo výzve na predkladanie
ponúk pod č. j. 151/2019/003 zo dňa 26.03.2019.
2.

Touto zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu nový tovar do miesta
dodania previesť na neho vlastnícke práva k dodanému tovaru a kupujúci sa zaväzuje
prevziať riadne dodaný tovar a zaplatiť zaň predávajúcemu kúpnu cenu v súlade s článkom
IV. tejto zmluvy.

3.

Predávajúci sa zaväzuje odovzdať najneskôr pri dodaní tovaru kupujúcemu nasledujúce
doklady vzťahujúce sa na dodávaný tovar:
a) dodací list a preberací protokol,
b) ostatné zákonom stanovené doklady.

4.

Predávajúci zároveň prehlasuje, že tovar nemá žiadne právne vady a nie je zaťažený
právom tretej osoby.
Článok III.
Termín, miesto dodania a spôsob plnenia

1.

Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar do miesta dodania v celom rozsahu v termíne
najneskôr: do 1 mesiaca odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

2.

Miestom dodania tovaru je: Dom sv. Kozmu a Damiána, Rumanova 6, 080 01 Prešov.

3.

Predávajúci upovedomí kupujúceho o termíne dodania tovaru do miesta plnenia (dodania)
najmenej 7 pracovných dní vopred. Kupujúci vykoná v mieste dodania kontrolu úplnosti
dodaného tovaru a je oprávnený tovar odmietnuť, nepodpísať dodací list a preberací
protokol, ak tovar nebude mať požadované parametre a kvalitu.

4.

Prevzatie tovaru v mieste dodania bude potvrdené podpismi oboch zmluvných strán
na dodacom liste a preberacom protokole, na ktorom bude uvedené označenie tovaru,
množstvo.

5.

Pri dodaní tovaru je predávajúci povinný zaškoliť a odovzdať kupujúcemu všetky doklady,
ktoré sa na tovar vzťahujú. Zoznam odovzdaných dokladov a dokumentácie bude súčasťou
dodacieho listu a preberacieho protokolu.

6.

Odbornú montáž zariadení, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy a dopravu tovaru
do miesta dodania zabezpečí predávajúci na vlastné náklady a dopravu tak, aby bola
zabezpečená dostatočná ochrana pred jeho poškodením a znehodnotením.
Článok IV.
Kúpna cena

1.

Kúpna cena za tovar vyplýva z ponuky predávajúceho vo verejnom obstarávaní a je
stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Podrobná cenová špecifikácia je uvedená v bode 2. tohto článku a v prílohe č. 2 tejto
zmluvy.
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2.

Kúpna cena za tovar podľa bodu 1. tohto článku je nasledovná:
Cena celkom za celý tovar spolu bez DPH

5.000,00 EUR

DPH 20 %

1.000,00 EUR

Cena celkom za celý tovar spolu s DPH

6.000,00 EUR

Cena celkom slovom vrátane DPH: Šesťtisíc EUR, nula centov.
3.

V celkovej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s dodaním tovaru
do miesta dodania spolu s DPH v súlade s článkom III. tejto zmluvy.

4.

Kúpna cena uvedená v bode 2. tohto článku je cenou maximálnou, konečnou a nemennou.
Článok V.
Platobné podmienky

1.

Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavok ani zálohu na plnenie zmluvy.

2.

Predmet zmluvy (tovar) bude financovaný z vlastných prostriedkov kupujúceho.

3.

Predávajúci vyhotoví faktúru po prevzatí tovaru kupujúcim v mieste dodania a doručí ju
na adresu kupujúceho vrátane všetkých príloh v 4 originálnych vyhotoveniach.

4.

Predávajúci zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry, ktorá musí mať náležitosti
daňového dokladu v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov. K faktúre je predávajúci povinný priložiť potvrdený dodací list
a preberací protokol podľa článku III. tejto zmluvy.

5.

Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna alebo neúplná, a to
najneskôr v deň jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota
splatnosti. Nová lehota začína plynúť znova odo dňa doručenia opravenej faktúry
kupujúcemu.

6.

Kupujúci uhradí oprávnene účtovanú sumu do 30 dní odo dňa doručenia faktúry. Pre tento
účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania oprávnene účtovanej sumy z účtu
kupujúceho.
Článok VI.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru

1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru jeho riadnym prevzatím v mieste dodania.
Článok VII.
Zodpovednosť za vady
1.

Predávajúci zodpovedá za to, že tovar podľa článku II. tejto zmluvy má v čase prevzatia
zmluvne dohodnuté vlastnosti a že nemá vady, ktoré by znižovali jeho hodnotu alebo
schopnosť jeho využitia.

2.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na dodaný tovar v záručnej dobe najmenej 24
mesiacov. Záručná doba začína plynúť nasledujúci deň po riadnom prevzatí tovaru
kupujúcim v mieste dodania.
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3.

Za vady, ktoré vznikli, resp. vyšli najavo v záručnej dobe, nezodpovedá predávajúci iba
vtedy, ak boli spôsobené používaním predmetu kúpy v rozpore s návodom na obsluhu
dodaným výrobcom, resp. nevhodnými prevádzkovými podmienkami, ktoré nezapríčinil
predávajúci.

4.

Kupujúci je povinný v prípade vyskytnutia sa vady na dodanom tovare, vadu oznámiť
predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do uplynutia
dohodnutej záručnej doby. V prípade uplatnenia nárokov z vád na vadnú časť tovaru
(reklamácia) zo strany kupujúceho, záručná doba na vadnú časť tovaru prestáva plynúť
a začína znova plynúť od nasledujúceho dňa po dni odovzdania tejto časti tovaru bez vád.
Článok VIII.
Zmluvné pokuty a úrok z omeškania

1. V prípade, že predávajúci nedodrží termín dodania tovaru dohodnutý v tejto zmluve, uhradí
kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného tovaru za každý deň
omeškania. Základom pre výpočet sú ceny s DPH. Ak došlo k omeškaniu predávajúceho
s dodaním tovaru z dôvodu pôsobenia vyššej moci (napr. živelná pohroma, vojnový konflikt,
štrajk), kupujúci neuplatní zmluvnú pokutu voči predávajúcemu počas trvania vyššej moci.
2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry vzniká kupujúcemu povinnosť zaplatiť
úrok z omeškania vo výške 0,05 % z celkovej sumy za každý deň omeškania.
Článok IX.
Odstúpenie od zmluvy
1. Od tejto zmluvy môže ktorákoľvek strana odstúpiť, ak dôjde k podstatnému porušeniu
zmluvných povinností druhou stranou a v ostatných prípadoch stanovených v Obchodnom
zákonníku. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej strane oznámené písomne, inak je
neplatné a musí v ňom byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.
Účinky odstúpenia od tejto zmluvy nastanú dňom, kedy bude písomné oznámenie
o odstúpení odstupujúcej strany doručené druhej strane. Zásielka s oznámením
o odstúpení sa považuje za doručenú aj vtedy, ak bola vrátená ako nedoručiteľná
a ak predávajúci neoznámil písomne kupujúcemu zmenu jeho sídla. Zmluva v tomto
prípade zaniká dňom nasledujúcim po vrátení zásielky.
2.

Omeškanie s dodaním tovaru viac ako 15 dní oproti dohodnutému množstvu,
dohodnutému termínu dodania tovaru, kvalite a vyhotoveniu sa bude považovať
za podstatné porušenie kúpnej zmluvy. Predávajúci nemá v takomto prípade právo
požadovať úhradu žiadnych vzniknutých nákladov.

3.

Nedodržanie záväzku kupujúceho uhradiť oprávnene účtovanú sumu podľa článku V. bodu
6. tejto zmluvy, budú zmluvné strany považovať za podstatné porušenie kúpnej zmluvy
(§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka).
Článok X.
Záverečné ustanovenia

1.

Zmluva je platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinná v súlade s §
47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle
zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám v znení neskorších predpisov.
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2.

Túto zmluvu je možné zmeniť alebo doplniť na základe dohody zmluvných strán iba formou
písomných dodatkov – zmenou zmluvy v súlade so ZVO, ktoré budú neoddeliteľnou
súčasťou tejto zmluvy.

3.

Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy touto zmluvou zvlášť
neupravené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými súvisiacimi
všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4.

Prípadné spory vzniknuté z plnenia tejto zmluvy budú riešiť zmluvné strany dohodou,
v prípade, že to nebude možné, podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

5.

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých kupujúci a predávajúci obdržia
po jej podpise po dva rovnopisy.

6.

Zmluvné stany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, súhlasia s ním
a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

7.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1: Technické parametre a požiadavky predmetu zákazky
Príloha č. 2: Cenová špecifikácia tovaru

V Prešove, dňa: 5. apríla 2019

V Trebišove, dňa: 5. apríla 2019

Za kupujúceho:

Za predávajúceho:

Kongregácia sestier služobníc
Nepoškvrnenej Panny Márie

PROVECTUS s.r.o.

RNDr. Eva Sičáková
štatutárny zástupca

Ing. Peter Bielek
konateľ spoločnosti
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