KÚPNA ZMLUVA
č. 9/2018
uzatvorená podľa Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a § 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov

Článok 1
Zmluvné strany
1.1

Kupujúci:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:

,,CLEMENTIA“, Zariadenie sociálnych služieb Kovarce
SNP 11, 956 15 Kovarce
Ing. Štefan Kerek – riaditeľ
00356891
2021248625
Štátna pokladnica Bratislava
SK6481800000007000307151

(ďalej len „kupujúci“)
1.2

Predávajúci:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Zapísaný:
Bankové spojenie:
IBAN:

Artspect spol. s.r.o.
Rybničná 40, 831 06 Bratislava
Robert Klein – konateľ
47760265
2024083050
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
oddiel Sro, vložka č. 98670/B
Tatra Banka, a.s. pobočka Bratislava
SK4011000000002945054808

(ďalej len „predávajúci“)

Článok 2
Predmet dohody
2.1

Predávajúci je úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní v rámci zadávania zákazky
na obstaranie tovarov podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy
na dodanie tovaru použil postup verejného obstarávania – výzva na predkladanie ponúk.

2.2

Predmetom tejto zmluvy je zakúpenie evakuačných podložiek určených pre rýchly
a bezpečný presun klienta s možnosťou umiestnenia medzi lôžko a matrac.
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Článok 3
Rozsah a spôsob plnenia
3.1

Predávajúci sa zaväzuje na základe tejto zmluvy dodať 70 ks evakuačných podložiek
a kupujúci sa zaväzuje tento tovar prevziať. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu na adresu:
,,CLEMENTIA“, ZSS Kovarce, SNP 11, 956 15 Kovarce.
Funkčná špecifikácia predmetu zmluvy:
Evakuačná podložka určená pre rýchly a bezpečný presun klienta s možnosťou umiestnenia
medzi lôžko a matrac.
Technická špecifikácia predmetu zákazky:
− rozmery min. 195 x 85 cm
− umiestnenie podložky medzi lôžko a matrac
− uchytenie matracu pomocou elastických rohových úchytov (v každom rohu)
− bezpečnostné úchyty (min. 3 ks) so zacvakávacimi prackami, zaisťujúce bezpečnú
fixáciu klienta v oblasti trupu aj nôh
− farebné rozlíšenie bezpečnostných úchytov v 3 farbách pre ľahšiu a rýchlejšiu orientáciu
pri zapínaní úchytov
− po bokoch podložky odkladacie vrecká pre uloženie úchytov keď sa nepoužívajú
− manipulačné látkové madlá v hlavovej a nožnej oblasti podložky
− materiál: 100 % nehorľavý polyester s transparentným PU záterom
− bezpečné pracovné zaťaženie min. 230 kg
− návod v slovenskom jazyku

3.2

Predávajúci odovzdá kupujúcemu objednaný tovar formou dodacieho listu, ktorý podpisuje
zástupca predávajúceho a pracovník, ktorý tovar prevezme za kupujúceho. Predávajúci je
povinný umožniť kupujúcemu kontrolu dodaného tovaru.

3.3

Kupujúci sa zaväzuje riadne a včas dodaný tovar v súlade s touto zmluvou a zaplatiť zaň
dohodnutú cenu.

3.4

Kupujúci má právo dodaný tovar alebo jeho časť odmietnuť prevziať, ak zistí preukázateľné
vady dodaného tovaru, nedostatočnú akosť tovaru, rozdiel v špecifikácii, druhu či množstve
dodaného tovaru, zámenu tovaru v porovnaní s objednávkou kupujúceho. V tomto prípade
neprechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho.

3.5

Predávajúci vyhlasuje, že je personálne, technicky a odborne spôsobilý a oprávnený
na dodávanie tovaru v požadovanom množstve a akosti.

3.6

Kupujúci sa zaväzuje spolupôsobiť s predávajúcim.

Článok 4
Kúpna cena tovaru, platobné a dodacie podmienky
4.1

Jednotkové ceny dodávaného tovaru podľa tejto zmluvy sú záväzné pre účastníkov dohody
počas celej jej platnosti a účinnosti. Ceny sú určené v mene euro a stanovené v súlade
so Zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou
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MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov.
4.2

Dohodnutá kúpna cena je stanovená ako cena v čase podpisu tejto zmluvy nasledovne:
Celková cena predmetu zmluvy bez DPH:
5 670,00 €
Sadzba DPH 20 %:
1 134,00 €
Celková cena predmetu zmluvy vrátane DPH:
6 804,00 €

4.4

Účastníci rámcovej dohody sa dohodli, že cena za dodaný tovar podľa tejto dohody zahŕňa
všetky priame aj nepriame náklady predávajúceho spojené s plnením podľa tejto rámcovej
dohody, vrátane nákladov spojených s dodaním a odovzdaním tovaru.

4.5

Podkladom pre úhradu ceny za riadne a včas dodaný tovar je faktúra vystavená
predávajúcim spolu s dodacím listom podľa bodu 4.7 tohto článku kúpnej zmluvy a riadne
doručené kupujúcemu v listinnej podobe osobne alebo poštou na adresu jeho sídla.

4.6

Lehota splatnosti riadne vystavenej faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia
v listinnej podobe vrátane všetkých jej príloh na adresu sídla kupujúceho. Faktúra sa
považuje za uhradenú momentom odpísania fakturovanej sumy z účtu kupujúceho na účet
predávajúceho uvedený v záhlaví tejto dohody.

4.7

Ak faktúra a jej prílohy nebudú obsahovať všetky dohodnuté náležitosti, kupujúci môže
takúto faktúru vrátiť predávajúcemu s uvedením nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť.
V takomto prípade sa prerušuje plynutie lehoty splatnosti a nová 30 dňová lehota splatnosti
začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry kupujúcemu. Kupujúci sa v tomto
prípade nedostáva do omeškania.

4.8

Faktúra musí mať všetky zákonom požadované náležitosti a musí obsahovať najmä tieto
náležitosti:
− označenie kupujúceho a predávajúceho, adresy ich sídiel, ich IČO a DIČ,
− označenie ,,faktúra“ a jej číslo,
− deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
− označenie peňažného ústavu a číslo účtu,
− fakturovanú sumu: cenu za riadne dodaný tovar podľa rámcovej dohody,
− dodací list, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou faktúry,
− podpis oprávnenej osoby dodávateľa a odtlačok pečiatky dodávateľa.

4.9

Povinnou prílohou faktúry je dodací list s uvedením prevzatia riadne a včas dodaného tovaru
kupujúcim s podpismi zodpovedných osôb a odtlačkami pečiatok účastníkov rámcovej
dohody.

4.10

Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy do 6 týždňov odo dňa podpisu zmluvy.

4.11

Presný deň dodania oznámi predávajúci kupujúcemu písomne najneskôr 3 pracovné dni
vopred,
pričom
postačí
doručenie
takéhoto
na
e-mailovú
adresu
stefan.kerek@clementiazss.sk.

4.12

Predmet zmluvy je splnený jeho prevzatím a podpísaním dodacieho listu. V prípade, že
kupujúci odmietne prevziať predmet zmluvy napriek tomu, že predmet zmluvy je pripravený
na prevzatie, je splnenie predmetu zmluvy splnené jeho uskladnením u predávajúceho.
Predávajúci bude o tejto skutočnosti kupujúceho informovať písomne.
3

Článok 5
Zmluvné pokuty a úroky z omeškania
5.1

Ak sa predávajúci dostane do omeškania so splnením záväzku včasného dodania tovaru
podľa tejto dohody uvedeného v objednávke, môže kupujúci požadovať pokutu vo výške
0,02 % z ceny oneskorene dodaného alebo nedodaného tovaru podľa objednávky za každý aj
začatý deň omeškania.

5.2

Ak sa kupujúci dostane do omeškania s úhradou faktúry za dodaný tovar môže predávajúci
požadovať úrok vo výške 0,02 % z dlžnej fakturovanej sumy za každý aj začatý deň
omeškania. Tým nie je dotknuté ustanovenie článku 4, bod 4.5 tejto rámcovej dohody.

Článok 6
Zánik zmluvy a podmienky skončenia jej platnosti
6.1

Nedodržanie záväzku splnenia predmetu zmluvy v požadovanom množstve a kvalite
zo strany predávajúceho budú zmluvné strany považovať za podstatné porušenie kúpnej
zmluvy. Omeškanie predávajúceho s dodávkou predmetu zmluvy o viac ako 4 týždne bude
kupujúci považovať za podstatné porušenie kúpnej zmluvy.

6.2

Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená strana
okamžite písomne odstúpiť od zmluvy. Právo zmluvných strán na náhradu škody a zmluvnú
pokutu tým nie je dotknuté.

6.3

Za porušenie tejto zmluvy spôsobené vyššou mocou zmluvné strany nezodpovedajú. Pod
vyššou mocou sa chápu udalosti, ktoré nebolo možné predvídať alebo ak ich aj zmluvné
strany predvídali, tieto sa uskutočnili mimo ich vôle a vplyvu, ak tieto plne alebo čiastočne
bránili plneniu podmienok zmluvy. Príkladmi vyššej moci sú prírodné katastrofy, požiare,
záplavy, explózie, štrajky, nepokoje, vojny, zásahy štátu alebo vojenských orgánov.

6.4

V prípade prekážok vyššej moci budú termíny vyplývajúce z tejto zmluvy predĺžené o dobu
trvania stavu zapríčineného vyššou mocou. V prípade, že vyššia moc bude pretrvávať dlhšie
ako 30 dní, zmluvné strany sa dohodnú na spôsobe ďalšieho plnenia tejto zmluvy alebo na
jej zrušení.

Článok 7
Záverečné ustanovenia
7.1

Táto kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom je podpisu oprávnenými zástupcami účastníkov
zmluvy a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

7.2

Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy je možné robiť len vo forme písomných a číslovaných
dodatkov podpísaných účastníkmi dohody.

7.3

Práva a povinnosti účastníkov zmluvy, pokiaľ táto kúpna zmluva neupravuje inak, sa
spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a ostatnými príslušnými všeobecne záväzným právnymi prepismi
Slovenskej republiky.
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7.4

Kúpna zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy dostane
kupujúci a dva rovnopisy dostane predávajúci.

7.5

Účastníci zmluvy vyhlasujú, že sa náležite oboznámili s jej obsahom, že kúpna zmluva
vyjadruje ich slobodnú, určitú a vážnu vôľu byť touto zmluvou viazaný, že nebola uzavretá
v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, že oprávnení zástupcovia účastníkov zmluvy
majú plnú spôsobilosť na právne úkony, zmluvná voľnosť účastníkov zmluvy nie je
obmedzená a na znak súhlasu s jej obsahom ju dobrovoľne podpisujú.

Za kupujúceho

Za predávajúceho

V Kovarciach, dňa 27.8.2018

V Bratislave, dňa 27.8.2018

.........................................
Ing. Štefan Kerek
riaditeľ ,,CLEMENTIA“, ZSS Kovarce

.........................................
Robert Klein
konateľ Artspect. spol. s.r.o.

5

