Kúpna Zmluva
MAGTS1100029/OVS/Tý/TO-VO

uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na
základe výsledku súťaže postupom pre podlimitnú zákazku podľa § 91 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásenej na internetovej
stránke hlavného mesta Slovenskej rebubliky Bratislavy dňa ...

Číslo zmluvy: 180211/500/2011
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo:
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Štatutárny zástupca: doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor
Bankové spojenie:
VÚB Bratislava-mesto
Číslo účtu:
6327-012/0200
IČO:
603 481
IČ DPH:
nie je platiteľom DPH
(ďalej len “Kupujúci”)
a
DREVONA SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo:
Púchovská 6, 831 06 Bratislava
Zastúpený:
Ing. Marcela Sobalová, konateľ
Zapísaný:
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, vložka
číslo: 36783/B
Bankové spojenie:
Tatra banka a.s.
Číslo účtu:
2628029289/1100
IČO:
35 944 994
DIČ:
2022040196
IČ DPH:
SK 2022040196
(ďalej len “Predávajúci”)
(spoločne ďalej tiež ako “Zmluvné strany”)
uzavierajú nasledovnú kúpnu zmluvu (ďalej len „Zmluva“):
Článok I
Úvodné ustanovenie
Predmetom Zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán stanovených v tejto
Zmluve. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar bližšie špecifikovaný ďalej v Zmluve.
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu cenu za tovar a s tým súvisiace práce vo výške
a spôsobom tak, ako je to špecifikované ďalej v Zmluve.
Článok II
Predmet Zmluvy
Predávajúci sa zaväzuje pre kupujúceho dodať a kupujúci sa zaväzuje prevziať interiérové
zariadenie bližšie špecifikované v prílohe č. 2 Zmluvy „Technická špecifikácia interierového
vybavenia uchádzača.“, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.

Článok III
Kúpna cena
1.
2.

Kúpna cena za predmet Zmluvy je stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení
neskorších predpisov.
Kúpna cena za predmet Zmluvy spolu s nákladmi, na kompletizáciu montáž a jeho dopravu na
miesto je uvedená v prílohe č. 1 Zmluvy „Cenník“, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a je
stanovená na základe výsledku elektronickej aukcie.
Článok IV
Dodacie podmienky a miesto plnenia

1. Predávajúci splní dodanie predmetu Zmluvy vo svojom mene a na svoje náklady. Zodpovedá za
to, že predmet Zmluvy nebude v rozpore s technickými normami a predpismi platnými
v Slovenskej republike, že ho dodá v bezchybnom stave, v sortimente a v množstve.
2. Lehota dodávky predmetu Zmluvy je Účastníkmi dohodnutá do 60 dní odo dňa podpísania
zmluvy, ibaže Hlavné mesto vzhľadom k povahe Zmluvy stanoví lehotu dlhšiu.
3. Miestom plnenia je Krízové centrum, Budatínska ul.59/A, Bratislava.
4. Predávajúci dodá predmet Zmluvy v obale na ktorom bude vyznačený typ výrobku, jeho názov
a štandardné údaje, zabezpečí jeho naloženie, prepravu a zloženie, prenesenie do priestorov
určených zodpovedným zamestnancom Hlavného mesta, a ak to bude zodpovedný zamestnanec
Hlavného mesta požadovať, rovnako aj zarozbalenie, montáž a uloženie na miesto určené
zodpovedným zamestnancom Hlavného mesta.
5. Prevzatie predmetu Zmluvy vykoná osobne zodpovedný zamestnanec Hlavného mesta, ktorý
podľa zmluvy skontroluje jeho úplnosť a potvrdí prevzatie na dodacom liste predloženom
predávajúcim súčasne s dodaným predmetom Zmluvy.
6. Zodpovedný zamestnanec Hlavného mesta predmet Zmluvy neprevezme, ak nezodpovedá
zmluve alebo je viditeľne poškodený.
Článok V
Platobné a fakturačné podmienky
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny podľa čl. III Zmluvy na základe riadneho
plnenia predmetu Zmluvy podľa čl. IV ods. 1 až 3 Zmluvy.
Kupujúci uhradí dohodnutú kúpnu cenu predávajúcemu bezhotovostne prevodným príkazom
prostredníctvom finančného ústavu kupujúceho po prevzatí predmetu Zmluvy na základe faktúry
vystavenej predávajúcim.
Fakturácia bude vykonaná po odovzdaní a prevzatí predmetu Zmluvy.
Zálohové platby ani platba vopred sa neumožňujú.
Faktúra je splatná do 60 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu a musí spĺňať všetky náležitosti
daňového dokladu. V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje,
kupujúci je oprávnený ju vrátiť a predávajúci je povinný faktúru podľa charakteru nedostatku
opraviť, doplniť alebo vystaviť novú. V takomto prípade sa preruší lehota jej splatnosti a nová
začne plynúť prevzatím nového, resp. upraveného daňového dokladu. Dôvod vrátenia je kupujúci
povinný vyznačiť na faktúre.
V prípade uplatnenia sankcií za porušenie jednotlivých ustanovení tejto Zmluvy niektorou zo
zmluvných strán, budú tieto predmetom samostatnej penalizačnej faktúry.
Článok VI
Zabezpečenie záväzkov

1.

2.

3.

Neuhradením faktúry v lehote podľa čl. V ods. 5 vzniká predávajúcemu právo požadovať od
kupujúceho zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,03 % z neuhradenej sumy za každý deň
omeškania.
Ak predávajúci neodstráni vady a poruchy, ktoré sa vyskytli na predmete Zmluvy v záručnej
lehote podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach čl. IX tejto Zmluvy, má kupujúci
právo požadovať od predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z ceny vadného plnenia
predmetu Zmluvy za každý deň omeškania.
V prípade nesplnenia termínu dodania predmetu Zmluvy podľa čl. IV ods. 9 má kupujúci právo
uplatniť si u predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,03% z kúpnej ceny za každý začatý deň
omeškania.

Článok VII
Prevod práv
1.
2.

Vlastnícke právo na predmet Zmluvy dodaný podľa podmienok špecifikovaných v Zmluve
prechádza na kupujúceho po uhradení úplnej kúpnej ceny.
Nebezpečenstvo škody na predmete Zmluvy prechádza na kupujúceho dňom jeho prevzatia
zodpovedným zamestnancom kupujúceho po podpise „Protokolu o odovzdaní a prevzatí
interierového zariadenia“.

Článok VIII
Iné dojednania
1.
2.
3.

Predávajúci garantuje životnosť interierového zariadenia na obdobie najmenej 2 roky odo dňa
prevzatia predmetu Zmluvy kupujúcim.
Kontrolou vecného plnenia dodávky kupujúci poveruje zodpovedných zamestnancov Marcelu
Gbelecovú, t.č.: 02/59356169, e-mail: gbelecova@bratislava.sk.
Výkonom vecného plnenia dodávky predávajúci poveruje zodpovednú osobu: Ing. Kristián Holec,
č.t.: 0903 440 664, e-mail: interiery@drevona.sk.

Článok IX
Zodpovednosť za vady
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

Predávajúci zodpovedá za to, že predmet Zmluvy má v čase prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, a že nemá vady, ktoré by znižovali jeho hodnotu alebo schopnosť jeho využitia.
Za vady ktoré vznikli, resp. vyšli najavo v záručnej lehote, nezodpovedá predávajúci iba vtedy, ak
boli spôsobené používaním predmetu Zmluvy v rozpore s návodom k obsluhe vypracovaným
výrobcom, resp. nevhodnými prevádzkovými podmienkami, ktoré nezapríčinil predávajúci.
Ak predávajúci poruší ustanovenia tejto Zmluvy, kupujúcemu vzniká nárok na náhradu škody,
ktorá mu v dôsledku takéhoto konania vznikla v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná lehota predlžuje o dobu po ktorú bola odstraňovaná
vada.
Kupujúci má právo zabezpečiť odstránenie vád za ktoré zodpovedá predávajúci inou osobou na
náklady predávajúceho, ak ich predávajúci po oznámení zistených vád neodstránil do 30 dní.
Ak sa znalecky preukáže, že vada predmetu Zmluvy je neodstrániteľná, predávajúci sa zaväzuje
dodať náhradný predmet plnenia zodpovedajúcej kvality na základe zápisu vyhotoveného
a podpísaného zmluvnými stranami.
Predávajúci sa zaväzuje počas 2 rokov od termínu odovzdania predmetu Zmluvy dodávať
kupujúcemu náhradné diely k dodanému predmetu Zmluvy.
Článok X
Všeobecné ustanovenia

1. Táto Zmluva sa môže meniť a dopĺňať len formou písomných, očíslovaných a datovaných
dodatkov podpísaných štatutárnymi zástupcami zmluvných strán, na základe súhlasu oboch
zmluvných strán.
2. Ostatné právne vzťahy výslovne touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami zákona č.
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní ako aj príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník a platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
3. Prípadné spory sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne vzájomnými rokovaniami zmiernou
cestou. Pokiaľ takéto riešenie nebude úspešné, zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory
cestou príslušných súdov Slovenskej republiky.
Článok XI
Odstúpenie od Zmluvy
1.
2.

Ak zmluvná strana poruší povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy, druhá zmluvná strana môže od
Zmluvy odstúpiť.
Zmluvné strany sa dohodli, že zásahy úradných miest a zásahy vis maior, ktorých dôsledkom je
nemožnosť plnenia niektorou zo zmluvných strán, sú dôvodom pre okamžité odstúpenie od
Zmluvy.

Článok XII
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle kupujúceho.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú riadiť sa v plnom rozsahu ustanoveniami Zmluvy.
3. Zmluva sa končí vzájomným vyrovnaním záväzkov zmluvných strán.
4. Zmluva môže byť ukončená so spoločným súhlasom zmluvných strán. Takýto súhlas musí byť
vyjadrený v písomnej forme a musí mať všetky náležitosti podľa čl. X ods. 1 Zmluvy.
5. Prípadné ustanovenia Zmluvy ktoré sa v budúcnosti stanú neplatnými z dôvodu rozporu s platným
právnym poriadkom, nezakladajú neplatnosť celej Zmluvy; jej ďalšie ustanovenia ostávajú
v platnosti. Dotknuté neplatné ustanovenia sa zmluvné strany zaväzujú upraviť tak, aby nová
úprava bola čo najbližšie úprave pôvodnej a umožnil sa tak dosiahnuť účel Zmluvy.
6. Táto Zmluva je vyhotovená v ôsmich rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu po štyroch
vyhotoveniach.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju
slobodne, nie v tiesni, ani nie za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju
vlastnoručne podpisujú.

Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú:
Príloha č. 1 Kúpna cena
Príloha č. 2 Technická špecifikácia interierového vybavenia uchádzača.

Bratislava 7.4.2011

Za predávajúceho:
Ing. Marcela Sobalová, v.r.
konateľka

Za kupujúceho:
doc. RNDr. Milan FTÁČNIK, CSc.,v.r.
primátor

