Kúpnej zmluvy

uzatvorená podľa § 64 zák. č. 25/2006 Z.z. podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
Článok I.
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Adresa:
Zastúpený:
IČO:
Banka:
Číslo účtu:

Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka
Bohrova 1, 851 01 Bratislava - Petržalka
Ing. Milan Lezo, riaditeľ
318 11 485
Prima banka a.s.
940 105 1002/5600
(ďalej len „objednávateľ“)

Dodávateľ:
Adresa:
Zastúpenie:
IČO:
DIČ:
Banka:
Číslo účt :

RM Gastro – JAZ, s.r.o.
Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom
Ing. Antonin Tomeček, konateľ
34153004
SK2020181471
Slovenská sporiteľňa a.s.
41697158/0900
(ďalej len „dodávateľľ“)
Preambula

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto rámcovej dohody použil postup verejného obstarávania podľa § 9,
odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Článok I
Predmet plnenia
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu predmetom ktorej je dodávka 8 ks chladničiek a 2 ks mrazničiek
v zmysle prílohy č. 1 a 2 pre školské jedálne materských škôl v lokalite Bratislava-Petržalka v rozsahu podľa
podkladov ponukového rozpočtu zhotoviteľa zo dňa 25.7.2014, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť (Príloha
č. 2) tejto zmluvy.
Dodávateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, s podkladmi poskytnutými
do výberového konania a s ďalšími podkladmi, podľa tejto zmluvy. Dodávateľovi sú známe technické,
kvalitatívne a iné podmienky, potrebné k dodaniu tovaru. Úkony potrebné k dodaniu tovaru sú predmetom
činnosti dodávateľa. Dodávateľ vyhlasuje, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú
k dodaniu tovaru potrebné.
Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, riadne a včas dodaný tovar
odovzdať objednávateľovi. Dodávateľ je povinný vykonať dodávku tak, aby vyhovoval všetkým príslušným
normám a predpisom.
Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas dodaný a namontovaný tovar prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi
dohodnutú cenu za predpokladu, že tovar bude dodaný bez závad.
Dodaný tovar zostávaj až do jeho odovzdania vo vlastníctve dodávateľa.
Dodávateľ realizuje dodanie tovaru na svoje náklady a nebezpečenstvo.

Článok II
Doba realizácie a miesto plnenia
1.
2.
3.
4.

Zmluvné strany sa dohodli, že dodávka tovaru bude realizovaná do 12.9.2014.
Miesta plnenia tvorí príloha č. 2.
O odovzdaní a prevzatie dodávky tovaru potvrdí zástupca objednávateľa na dodacom liste pre každé
zariadenie samostatne.
Ak objednávateľ odmietne podpísať dodací list o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, spíšu zmluvné
strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.
Článok III
Zmluvná cena a platobné podmienky

1.

Cena za riadne dokončenú celú dodávku a montáž v rozsahu čl. II tejto zmluvy je cena stanovená dohodou
zmluvných strán v súlade s § 2 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení, ako cena maximálna.
Cena je stanovená na základe oceneného položkového rozpočtu predloženého v ponuke na obstaranie
predmetu tejto zmluvy a tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. Táto cena je stanovená na základe technických
požiadaviek obstarávateľa.
Cena diela bez DPH
Sadzba DPH (20%):
Cena diela s DPH:

2.
3.
4.

5 727,00 €
1 145,40 €
6 872,40 €

K zmene ceny dodania tovaru môže dôjsť iba v prípadoch:
a. zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,
b. zúženie predmetu zmluvy zo strany objednávateľa,
Ostatné zmeny maximálne dohodnutej ceny nie sú prípustné.
Každá zmena vyvolaná objednávateľom voči stanovenému rozsahu, ktorý je predmetom tejto zmluvy bude
dohodnutý písomnou formou.
Článok IV
Platobné podmienky a fakturácia

1.

2.

3.
4.

Dodávateľ predloží faktúru na úhradu za dodávku predmetu v zmysle predmetnej zmluvy po riadnom
dodaní tovaru, t. j. až po zápisničnom odovzdaní a prevzatí na jednotlivých dodacích listoch. V prípade, že
pri odovzdávaní a preberaní objednávateľ zistí, že dodávka má vady, ktoré bránia jej užívaniu, nie je
povinný tovar prebrať a spíše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať zistené vady, lehoty a spôsob
ich odstránenia. V prípade ojedinelých drobných vád, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia
riadnemu užívaniu tovaru, sa dodávateľ zaväzuje odstrániť ich do 5 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.
Podkladom pre fakturáciu bude dodávateľom vystavené a objednávateľom potvrdené dodacie listy vrátane
cenového a vecného súpisu dodaného tovaru.
Faktúra bude obsahovať náležitosti podľa platného zákona o DPH (§ 71 zák. č. 222/2004 Z. z. v platnom
znení) a ďalšie údaje, ktorými sú:
a. označenie povinnej a oprávnenej osoby,
b. číslo zmluvy,
c. cenu vrátane DPH,
d. pečiatka, podpis oprávnenej osoby,
e. certifikáty na dodaný tovar
f. obojstranne potvrdený protokol o vykonanej dodávke
V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený
vrátiť faktúru zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová
lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej alebo novo vystavenej faktúry objednávateľovi.
Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Záväzok objednávateľa sa
považuje za splnený dňom odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa.

Článok V
Záručná doba a zodpovednosť za vady dodávky a montáže
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Dodávateľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy v súlade s
platnými technickými normami s požiadavkami objednávateľa.
Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má dodaný tovar v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá dodávateľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho
povinností.
Dodávateľ poskytuje na dielo záruku po dobu 24 mesiacov, odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia
celej dodávky a montáže tovaru objednávateľom.
Odstránenie vád: V prípade nefunkčnosti dodaného tovaru je dodávateľ povinný najneskôr do 24 hodín od
príslušného oznámenia objednávateľa začať s odstraňovaním vád. V ostatných prípadoch je zhotoviteľ
povinný nastúpiť na odstránenie vád do 48 hodín od ich reklamácie. Ak nebolo dohodnuté inak platí 7 dňová
lehota na odstránenie vád, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení reklamácie. Nedodržanie
lehoty pre odstránenie každej jednotlivej vady podlieha zmluvnej pokute 20 € za každý deň omeškania. V
prípade, že dodávateľ neodstráni vady do 7 kalendárnych dní od ich nahlásenia, resp. sa s objednávateľom
nedohodne na inom termíne odstránenia vady, má objednávateľ právo vykonať ich odstránenie - opravu
prostredníctvom tretej osoby na nebezpečenstvo a náklady dodávateľa. Uhradené náklady budú reflektovať
trhové ceny podobných alebo rovnakých materiálov, tovarov a prác v danom čase na danom mieste a
primeranú odmenu za čas strávený zamestnancami objednávateľa pri oprave.
Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady predmetu zmluvy uplatní bezodkladne po jej zistení
písomnou alebo elektronickou formou.
Objednávateľ si môže nárokovať náhradu škody za všetky ostatné spôsobené straty alebo vzniknuté
náklady a výdavky z titulu neodstránenia vád dodávateľom.
Pri zodpovednosti za vady sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 560 a nasl. Obchodného
zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady.
Článok VI
Podmienky vykonania dodávky

1.
2.
3.
4.

5.

Dodávateľ vykoná predmet plnenia pre objednávateľa na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
Dodávateľ je povinný zabezpečiť dodržiavanie zák.č.124/2006 Z. z. v platnom znení pre oblasť BOZP.
Dodávateľ je pre oblasť požiarnej ochrany povinný zabezpečiť dodržiavanie zák. č. 314/2001 Z. z. v platnom
znení.
Objednávateľ je oprávnený priebežne kontrolovať realizáciu predmetu zmluvy. Ak objednávateľ zistí, že
zhotoviteľ vykonáva predmet zmluvy v rozpore so svojimi povinnosťami, objednávateľ je oprávnený
dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním dodávky a predmet
zmluvy vykonal riadnym spôsobom. V prípade, že dodávateľ neurobí nápravu v určenej lehote na to
stanovenej a postup dodávateľa by viedol k porušeniu zmluvy, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od
zmluvy v zmysle § 345 Obchodného zákonníka.
Kontrolu a preberanie dodávky predmetu obstarania budú vykonávať technický zamestnanci Strediska
služieb školám a školským zariadeniam Petržalka a vedúce školských jedálni.

Článok VII
Sankcie
1.
2.

Za omeškanie so zaplatením faktúry o viac ako 5 pracovných dní môže dodávateľ požadovať zaplatiť od
objednávateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý i začatý deň omeškania po lehote
splatnosti.
Ak dodávateľ neodovzdá predmet zmluvy uvedený v čl. III riadne a včas, objednávateľ má nárok na
zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny dodávky za každý začatý deň omeškania. Zmluvná pokuta nemá
vplyv na náhradu skutočne vzniknutej škody podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

3.
4.

Lehota splatnosti zmluvnej pokuty je zhodná s lehotou splatnosti faktúry dojednanej v bode 4. 4.
Dodávateľ sa zaväzuje, že ak neodstráni vady svojej dodávky v termíne dohodnutom pri odovzdaní a
prevzatí dodávky, zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny dodávky za každý deň
omeškania s odstránením každej jednotlivej vady.
Článok VIII
Záverečné ustanovenia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vlastníkom zhotovovaných vecí je dodávateľ, ktorý znáša aj nebezpečenstvo škody na týchto veciach až do
odovzdania a prevzatia dodávky. Odovzdaním a prevzatím dodávky prechádza nebezpečenstvo škody na
objednávateľa.
Objednávateľ a dodávateľ sa zaviazali, že budú akékoľvek prípadné spory z tejto zmluvy prednostne riešiť
dohodou. Ak sa nepodarí odstrániť spor dohodou, je ktorákoľvek strana oprávnená predložiť vec na
rozhodnutie príslušnému súdu.
Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú
riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je cenová ponuka predložená v ponuke na obstaranie predmetu tejto
zmluvy zadaním zákazky na uskutočnenie dodávky tovaru vrátane súvisiacich služieb.
Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných
strán.
Táto zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a dve
vyhotovenia si ponechá dodávateľ.

Prílohy :
1. Príloha č.1: Miesta určenia dodávky
2. Príloha č. 2: Cenová ponuka

V Bratislave dňa 7.8.2014

V Novom Meste nad Váhom dňa 11.8.2014

Objednávateľ:

Dodávateľ:

____________________________
Ing. Milan Lezo, riaditeľ

_______________________________
Ing. Antonín Tomeček, konateľ

