Kúpna zmluva č. 5/ZMR/2020
uzavretá podľa §-u 409 a nasl. Obchodného zákonníka
1. Objednávateľ:

Školský internát A. Garbana
040 15 Košice, Werferova 10
Zastúpený: riaditeľkou Ing. Katarínou Takácsovou
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK28 8180 0000 0070 0018 5676
IČO: 00164119
DIČ: 202 118 9786

2. Dodávateľ:

Peter Oravec
040 16 Baška, Baška 195
Zastúpený: Peter Oravec
Číslo účtu: SK76 0900 0000 0050 7816 8340
IČO: 40112454
DIČ: 1046154351
Číslo živnostenského registra: 709-3661

Čl.1
Predmet kúpy
Predmetom tejto zmluvy je predmet zákazky: Polica závesná a stôl kancelársky - atyp
v zmysle ukončeného procesu verejného obstarávania postupom v súlade so zákonom
č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a smernice o verejnom
obstarávaní v ŠI AG č.30/2018. Objednávateľ sa zaväzuje tieto od dodávateľa prevziať
v nasledovných termínov:
•
•
•

v termíne do 31.12.2020
v termíne do 31.12.2020
v termíne do 31.12.2020

..........
..........
..........

34 ks políc závesných
2 ks políc závesných – delené
1 ks stola kancelárskeho - atypického

Čl.2
Kúpna cena
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za predmetný tovar sumu 1 980,00 EUR s DPH. Suma
je vrátane dopravy a montáže.
Čl.3
Čas dodania a prevzatia tovaru
Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi tovar v čl.1 zmluvy v termíne do
31.12.2020. Objednávateľ prevezme tovar v mieste plnenia po tom, čo ho dodávateľ na
prevzatie tovaru vyzve po jeho dodaní s montážou.
Čl.4
Miesto plnenia
Miestom plnenia dodávky tovaru je Školský internát A. Garbana, Werferova 10,
041 15 Košice.

Čl.5
Platobné podmienky
1. Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká dodávateľovi riadnym a včasným
splnením jeho záväzku.
2. Platba bude uskutočnená na základe vyúčtovania dodávateľa formou faktúry.
Faktúra musí obsahovať obvyklé náležitosti a je splatná do 15 dní odo dňa jej
doručenia.
3. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že penále za oneskorené zaplatenie faktúry je
0,05% za každý deň omeškania.
Čl.6
Nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru
Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo až úplným zaplatením kúpnej ceny.
Čl.7
Zodpovednosť za vady tovaru
1. Zmluvné strany sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka
v platnom znení, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady.
2. Prípadné vady predmetu kúpy bude objednávateľ reklamovať písomne
u dodávateľa v lehote 6 mesiacov odo dňa prevzatia.
Čl.8
Obaly a balenie
1. Predmet kúpy bude zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho
poškodeniu počas prepravy.
2. Použité obaly sú určené na jednorazové použitie.
Čl.9
Doklady nutné na prevzatie a užívanie tovaru
Predmet kúpy bude dodaný spolu s dodacím listom.
Čl.10
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvu je možné zmeniť alebo zrušiť len po vzájomnej dohode zmluvných strán
v písomnej forme.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia §-u
47a zákona č.401/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a §-u 5a zákona č.211/2000
Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácií).
3. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží
objednávateľ a jedno vyhotovenie dodávateľ.
Košice 18.11.2020

..........................................
podpis objednávateľa

......................................
podpis dodávateľa

