ETP SLOVENSKO
CENTRUM PRE UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ

KÚPNA ZMLUVA NA DODANIE TOVARU
uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a § 3 ods. 2 zákona č. 25/2006
Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:
Predávajúci:
Obchodné meno:
so sídlom:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zastúpený:
(ďalej len „predávajúci“)
Kupujúci:
Obchodné meno:
Zastúpený:
Sídlo:
Email:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Tel.:
(ďalej len „kupujúci“)

ZERO Košice spol. s.r.o.
Kmeťova 12, 040 01 Košice
36186902
2020058326
SK2020058362
Ing. Ján Lučanský

OZ ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj
Ing. Slávka Mačáková, PhD., riaditeľka
Zemplínska 15/A, 040 01 Košice
etp@ke.etp.sk
31751245
2020922794
Slovenská sporiteľňa, a.s., SK45 0900 0000 0006 6065 6590
055 728 88 56

Článok I.
Predmet zmluvy
1.

2.

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar spolu s jednotlivými dokladmi potrebnými
na jeho riadne využívanie (najmä návod na použitie, technická dokumentácia) (spolu ďalej len
„tovar“) v celkovej hodnote 6.112,50 EUR bez DPH, t.j. 7.335 EUR vrátane DPH po
položkách a v rozsahu stanovenom v cenovej ponuke. Cenová ponuka je obsahom Prílohy č.
1 tejto zmluvy a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
Kupujúci sa zaväzuje riadne dodaný tovar od predávajúceho prevziať v súlade s článkom II.
tejto zmluvy a zaplatiť predávajúcemu dohodnutú zmluvnú cenu v súlade s článkom III. tejto
zmluvy.
Článok II.
Doba dodania a miesto dodania

1.

2.

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar najneskôr 10.11.2015. Presný termín
dodania tovaru je predávajúci povinný nahlásiť kupujúcemu písomne elektronickou poštou na
adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy najneskôr 48 hodín pred termínom dodania.
Tovar bude dodaný jeho odovzdaním predávajúcim resp. ním poverenou osobou a prevzatím
kupujúcim resp. ním poverenou osobou v mieste doručenia: Mierová 100, 066 01 Humenné.
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3.
4.

Osoba preberajúca tovar za kupujúceho je povinná sa preukázať platným občianskym
preukazom.
Predávajúci pri dodaní tovaru odovzdá kupujúcemu daňový doklad – faktúru na zaplatenie
zmluvnej ceny za dodaný tovar. Kupujúci je povinný písomne potvrdiť prevzatie tovaru a to
potvrdením dodacieho listu resp. faktúry, ktorá zároveň slúži ako dodací list, osobou na to
oprávnenou.
Článok III.
Zmluvná cena a platobné podmienky

1.
2.
3.
4.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci uhradí predávajúcemu za tovar zmluvnú kúpnu cenu
v sume 7.335 EUR vrátane DPH (slovom sedemtisíctristotridsaťpäť).
Zmluvná cena je kalkulovaná na základe obdržanej cenovej ponuky od predávajúceho zo dňa
30.09.2015, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy.
Náklady dodania tovaru sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru.
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú zmluvnú cenu bezhotovostným prevodom na
bankový účet predávajúceho vedený v Tatra Banke, a.s, č.ú.: SK27 1100 0000 0026 2711
1061. Zmluvná cena bude uhradená na základe faktúry spĺňajúcej požiadavky daňového
dokladu vystavenej predávajúcim so splatnosťou 30 dní odo dňa riadneho dodania tovaru.
Zmluvné strany sa dohodli, že zálohová platba nebude poskytnutá. Zmluvná cena sa
považuje za uhradenú dňom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.
Článok IV.
Zodpovednosť za závady, zodpovednosť za škodu

1.

2.
3.
4.

Kupujúci je povinný pri prevzatí (dodaní) tovar skontrolovať, či je dodaný tovar kompletný,
bez závad, v súlade s požiadavkou kupujúceho a touto zmluvou. Prípadné zjavné závady je
kupujúci povinný reklamovať u predávajúceho ihneď, najneskôr do 7 dní od prevzatia tovaru.
Pri uplatnení práv zo zodpovednosti za závady dodaného tovaru sa postupuje v súlade s
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Záručná doba na tovar a všetky jeho jednotlivé položky je 24 mesiacov od termínu dodania.
Ako záručný list slúži faktúra predávajúceho.
Každá zo zmluvných strán zodpovedá druhej zmluvnej strane za škody, ktoré jej vznikli
porušením zmluvných povinností.
Článok V.
Nadobudnutie vlastníckeho práva a nebezpečenstvo škody na tovare

1.
2.

Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho riadnym
dodaním tovaru.
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v zmysle § 455 Obchodného
zákonníka t.j. v čase, prevzatia riadne dodaného tovaru od predávajúceho.

Článok VII.
Záverečné ustanovenia
1.
2.

Táto zmluva sa môže byť meniť výlučne písomnou dohodou zmluvných strán formou
číslovaných dodatkov.
Táto zmluva sa stáva platnou dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
nadobudne dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke ETP Slovensko:
www.etp.sk.
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3.
4.

5.

6.

Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, jeden pre každú
zmluvnú stranu.
Pokiaľ akákoľvek lehota, dohoda, podmienka alebo ustanovenie tejto zmluvy budú
prehlásené za neplatné, nulitné či nevymáhateľné, zostanú ostatné ustanovenia tejto zmluvy
v plnej platnosti a účinnosti. Zmluvné strany sa zaväzujú, že takéto neplatné, nulitné či
nevymáhateľné ustanovenie nahradia v primeranej lehote inou zmluvnou dohodou v zmysle
tejto zmluvy, ktorá bude platná, účinná a vymáhateľná a bude zodpovedať účelu
sledovanému touto zmluvou.
Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa spravujú
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR.
Zmluvné strany vyhlasujú, že vôľa prejavená v tejto zmluve je slobodná, vážna, určitá a
zrozumiteľná, bez omylu v osobe alebo predmete zmluvy, že túto zmluvu neuzavreli ani v
tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú
podpisom zmluvy.

Príloha č.1:

Cenová ponuka predávajúceho na tovar zo dňa 30.09.2015

V Košiciach, dňa .......................

Predávajúci:

____________________________
ZERO Košice spol. s.r.o.
zast. Ing. Ján Lučanský
konateľ

V Košiciach, dňa ..................

Kupujúci:

____________________________
ETP Slovensko –
Centrum pre udržateľný rozvoj
zast. Ing. Slávka Mačáková, PhD.
riaditeľka
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