Kúpna zmluva – Príloha č. 3
uzavretá podľa zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Článok I.
Strany rámcovej dohody
Kupujúci: Stredisko služieb školám a školským zariadeniam- Petržalka
Adresa: Bohrova 1, 851 01 Bratislava
Zastúpená: Ing. Milan Lezo, riaditeľ
IČO: 31811845
Banka: Prima Banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: .........../5600
(ďalej len „kupujúci“)
Predávajúci
Adresa:
Zastúpená:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Banka:
Číslo účet : IBAN:
Zapísaná v obchodnom registri:
(ďalej len „predávajúci“)
Článok II.
Predmet kúpnej zmluvy
1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je „Dodávka a montáž herných prvkov na elokovanom
pracovisku MŠ Iljušinova 1, Bratislava v ZŠ Tupolevova 20, Bratislava, podľa
požiadaviek kupujúceho.
2. Tovar, ktorý sa predávajúci zaväzuje dodať pre kupujúceho bude v súlade s ponukou zo
dňa ................, ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy.
Článok III.
Doba plnenia predmetu zákazky
1. Dodávka špecifikovaná v čl. II tejto kúpnej zmluvy bude realizovaná v termíne od 1.3.2015
do 31.3.2015:

1.
2.
3.
4.

5.

Článok IV.
Cena za dodávku tovaru a platobné vzťahy
Cena za dodávku je ...................... Eur.
V cene je zahrnutá aj preprava tovaru a montáž.
Cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách ako maximálna
cena tejto rámcovej dohody.
Právo na vystavenie faktúry a zaplatenie ceny za dodávku herných prvkov vzniká
predávajúcemu riadnym doručením, montáýou a jeho odovzdaním kupujúcemu.
Podkladom pre úhradu ceny za dodanie tovaru bude faktúra vystavená predávajúcim,
doložená súpisom dodaného tovaru a protokolom o jeho odovzdaní.
Úhrada sa vykoná bezhotovostným platobným príkazom do 14 dní po doručení
faktúry za dodanie tovaru.

Článok V.
Záručná doba
1. Záručná doba na dodaný tovar je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa protokolárneho
odovzdania a prevzatia predmetu tejto kúpnej zmluvy.
2. Pre prípad poškodeného predmetu plnenia dojednávajú strany rámcovej dohody právo
kupujúceho požadovať a povinnosť predávajúceho poskytnúť bezplatné odstránenie
poškodenia v najkratšom technicky možnom termíne. Kupujúci sa zaväzuje, že prípadnú
reklamáciu poškodenia uplatní bezodkladne po jej zistení, písomnou formou, do rúk
oprávneného zástupcu predávajúceho podľa čl. I. tejto rámcovej dohody.
3. Obe strany kúpnej zmluvy sú povinné každú reklamáciu poškodeného predmetu rámcovej
dohody urýchlene prerokovať a dohodnúť opatrenia na ich odstránenie. Ak nebolo
dohodnuté inak, platí 14 dňová lehota na odstránenie poškodenia, ktorá začína plynúť
dňom nasledujúcim po doručení reklamácie. Nedodržanie lehoty zo strany predávajúceho
pre odstránenie poškodenia podlieha pokute 10,- € za každý deň omeškania.
Článok VI.
Pokuta
1. Predávajúci sa zaväzuje zaplatiť pokutu v prípade oneskoreného odovzdania dodávky
kupujúcemu vo výške 0,05 % z ceny dodávky za každý deň omeškania.
2. V prípade, že sa kupujúci dostane do omeškania s úhradou platby za dodaný tovar má
predávajúci právo požadovať úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý
začatý kalendárny deň omeškania.
Článok VII.
Ostatné ustanovenia
1. Pre práva a záväzky tejto kúpnej zmluvy platia príslušné ustanovenia Obchodného
zákonníka, pokiaľ nie sú v tejto rámcovej dohode dohodnuté inak.
2. V prípade porušenia záväzkov tejto kúpnej zmluvy nedodržaním podstatných
kvalitatívnych a dodacích podmienok v zmysle tejto kúpnej zmluvy má kupujúci právo
odstúpiť od tejto rámcovej dohody.
3. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto rámcovej dohody je možné iba formou písomných
dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými
zástupcami obidvoch strán kúpnej zmluvy.
4. Táto kúpna zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri vyhotovenia si
ponechá kupujúci a jedno vyhotovenie predávajúci.
5. Táto kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami
obidvoch strán rámcovej dohody a účinnosť deň po jej zverejnení na internetovej stránke
kupujúceho..
V Bratislave dňa:

V Bratislave dňa:

Kupujúci:

Predávajúci:

............................................
Ing. Milan Lezo
riaditeľ

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

