KÚPNA ZMLUVA
uzatvorená podľa § 409 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka

Čl. I.
Zmluvné strany
1.1. Kupujúci:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského
Lipová 3, 048 01 Rožňava
Mgr. Ivetou Kyselovou, riaditeľkou
31297790
2021431192
Štátna pokladnica
SK27 8180 0000 0070 0046 1562

1.2. Predávajúci:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:

ideo, sro
Vajnorská 127, 831 04 Bratislava
Jánom Ferancom, konateľom
35884860
2021819041
SK2021819041
Tatra Banka
SK2811000000002625030102

Čl. II.
Predmet plnenia zmluvy
2.1. Predávajúci sa zaväzuje

dodať kupujúcemu tovar – 1 ks „Samoobslužná jednotka na
vracanie dokumentov – bibliobox“ vrátane polepu fóliou.
Technické predpoklady biblioboxu:
- možnosť fixného pripevnenia na zem
- dvojdverový mechanizmus, chrániaci poškodenie vhodených dokumentov pred
tekutinami, odpadkami, cigaretovými ohorkami
- vlastný bezpečnostný zámok vybavený rozperným mechanizmom
- špeciálny vnútorný mechanizmus na vhadzovanie dokumentov, aby sa pádom
nepoškodili
- samohasiaci prístroj umiestnený v biblioboxe
- možnosť inštalácie aj do exteriérových podmienok,
- zodpovedá normám EN 12100, EN 13857, EN 349 + A1
- vyrobený z nerezového materiálu
- rozmery biblioboxu: 117,5 x 75 x 75 cm
- rozmery vhodu: 35 x 10 cm
- hmotnosť: 76 kg

Dopravný vozík - 1 ks
Technické parametre vozíka:
- vybavenie pružinovým mechanizmom
- zadné otočné kolieska s brzdami
- teleskopické madlo
- objem vozíka 130 litrov
- rozmery: 60 x 60 x 64,50 cm
- dopadová výška dokumentov do vozíka 20 cm
- hmotnosť vozíka 38 kg
Klip rám A4 – 1 ks
2.2. Predávajúci sa zaväzuje, že dodá kupujúcemu predmet plnenia zmluvy v požadovanej
kvalite.
Čl. III.
Čas plnenia zmluvy
3.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet plnenia zmluvy do jeho sídla
najneskôr do 31.10.2021.
Čl. IV.
Cena plnenia zmluvy
4.1. Cena za dodanie tovaru v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných
strán, v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách.
4.2. Cena dodávky obsahuje všetky oprávnené náklady, ktoré vznikli predávajúcemu
v súvislosti s dodaním predmetu plnenia podľa Čl. II., v dohodnutom čase plnenia podľa
Čl. III. a miesta plnenia podľa Čl. VI. tejto zmluvy.
4.3. Cena za dodanie predmetu plnenia v zmysle vyššie uvedeného zákona o cenách sa
stanovuje: cena bez DPH :
3910,83€
20 % DPH :
782,17€
celková cena s DPH: 4693,00e
Čl. V.
Platobné podmienky
5.1. Cenu predmetu zmluvy uhradí kupujúci po dodaní tovaru a po doručení faktúry. Lehota
splatnosti faktúry je 14 dní od jej doručenia do sídla kupujúceho. Faktúru – daňový
doklad doručí predávajúci až po dodaní tovaru kupujúcemu.
Čl. VI.
Miesto plnenia
6.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať do sídla kupujúceho predmet plnenia zmluvy v plnom
rozsahu a v požadovanej kvalite.
Čl. VII.
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Záručné podmienky
7.1. Predávajúci preberá záruku za akosť záväzku, že dodaný predmet plnenia bude spôsobilý
na predpokladané použitie.
7.2. Záručná doba na dodaný predmet plnenia sú 2 roky ( t.j. 24 mesiacov ).
7.3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad závady predmetu plnenia, že počas záručnej doby
má kupujúci právo a predávajúci povinnosť bezplatného odstránenia závady.
Čl. VIII.
Ostatné ustanovenia
8.1. Predávajúci prehlasuje, že má oprávnenie na obchodovanie s vyššie uvedeným
predmetom plnenia zmluvy.
8.2. Predávajúci prehlasuje, že v uvedenej cene za dodanie predmetu plnenia sú zahrnuté
všetky súvisiace náklady s realizáciou dodávky.
8.3. Predávajúci zodpovedá za všetky prípadné škody na predmete plnenia až do prechodu
vlastníctva na kupujúceho.
Čl. IX.
Záverečné ustanovenia
9.1. Kúpna zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po dve obdrží každá
zmluvná strana.
9.2. Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka.
9.3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle kupujúceho.
9.4. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré
budú platné, aj budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán.
9.5. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred podpísaním riadne prečítali, že táto
zmluva bola uzatvorená po vzájomnom prerokovaní podľa ich pravej a slobodnej vôle,
určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a že
zmluva je podpísaná oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
V Rožňave,

V Bratislave,

Mgr. Iveta Kyselová, riaditeľka

Ján Feranec, konateľ
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