Príloha č. 3 – Návrh zmluvy

KÚPNA ZMLUVA
(Zákon č. 513/1991 Zb.Obchodný zákonník)

ZMLUVNÉ STRANY
1)

Názov:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
IČ DPH:
Zapísaná :
OR Okresného súdu
oddiel , vložka č.
Zastúpený- konateľ:
Oprávnený- kontaktná osoba:
Tel.kontakt:
e-mailová adresa:

ďalej len „predávajúci“
a
2)

Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Štatutárny orgán:
Kontaktná osoba:
Tel. kontakt:
e-mailová adresa:
Bankové spojenie:
IBAN:

Stredná odborná škola dopravná
Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina
00651117
2020639104
SK2020639104
Ing. Mária Vítová, PhD.,riaditeľka školy
Mgr. Mária Hubočanová
041/5252021 mobil: 0905 586 370
maria.hubocanova@sosdza.sk
Štátna pokladnica č.ú. 7000483737/8180
SK83 8180 0000 0070 0048 3737/8180

ďalej len „kupujúci“
I.
PREDMET ZMLUVY
1.

2.

Predávajúci sa zaväzuje podľa tejto zmluvy, v dohodnutej kvalite, cene a termíne dodať
zabezpečiť funkčnosť a chod konvektomatu s príslušenstvom podľa špecifikácie vo ,,Výzve“
a kuchynského robota s príslušenstvom za podmienok dojednaných v tejto zmluve.
Kupujúci sa zaväzuje predmet zmluvy prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu.
II.
CENA , TERMÍN PLNENIA, PODMIENKY

1. Cena sa stanovuje na základe víťaznej ponuky vo ,,Výzve“ na predmet zákazky : Zariadenie
školskej kuchyne, vzájomnou dohodou zmluvných strán na základe obhliadky a určení
podmienok montáže , dodanie tovaru a zaškolenie 4 pracovníkov.
2. Víťazná cenová ponuka je neoddelitelnou súčasťou tejto zmluvy. V cene sú zahrnuté všetky
náklady potrebné k dodaniu predmetu zmluvy.

Celková cena bez DPH
Spolu s DPH

:
:

€
€

3. Termín dodania sa stanovuje dohodou zmluvných strán v rozmedzí 14 dní od
podpisu tejto zmluvy zo strany Kupujúceho.
4. Presný termín dodávky si zmluvné strany upresnia a vzájomne odsúhlasia najneskôr 3 dni pred
termínom dodania predmetu zmluvy.
5. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu predmet zmluvy a to tovar: Konvektomat
s príslušenstvom a kuchynský robot 60 l s príslušenstvom, montážou podľa cenovej ponuky,
ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy , v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto
zmluve .
6. Kupujúci je oprávený vykonať kontrolu predmetu zmluvy a v prípade pochybností tovar
neprevziať.
7. Kupujúci sa zaväzuje, že predmet zmluvy prevezme a zaplatí dohodnutú cenu .
8. Predávajúci je povinný bez omeškania informovať Kupujúceho o vzniku akejkoľvek
skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje dodávku tovaru a to výlučne písomnou formou.
9. Kupujúci má právo požadovať dokumentáciu a návod na obsluhu v slovenskom (českom)
jazyku a tiež si vyhradzuje právo na dvoj(2) ročnú záručnú dobu na tovar.
III.
PLATOBNÉ PODMIENKY, ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY A VÝHRADA
VLASTNÍCTVA
1. Cenu za predmet zákazky uhradí Kupujúci na základe vystavenej faktúry.
1.1 Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je dodací list a preberací protokol. Splatnosť faktúry je
14 dní od jej preukázateľného doručenia Kupujúcemu. Platobná povinnosť Kupujúceho sa
považuje za splnenú v deň, keď bude z jeho bankového účtu poukázaná príslušná platba na
účet Predávajúceho.
1.2 Kupujúci neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.
2. Ak Predávajúci nesplní svoj záväzok dodať predmet zmluvy v dohodnutom termíne, zaplatí
Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny za každý deň omeškania.
3. Pri meškaní Kupujúceho s úhradou riadne vystavenej faktúry, Kupujúci zaplatí
Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej sumy faktúry každý deň
omeškania.
4. Zodpovednosť za škodu na predmete zmluvy /zverenej veci prechádza na Kupujúceho
okamihom prevzatia predmetu zmluvy od Predávajúceho.
5. Predmet zmluvy sa považuje za prevzatý a odovzdaný (dodané) riadne a včas bez vád podľa
tejto zmluvy aj v prípade, ak Kupujúci bezdôvodne nepodpíše Preberací protokol o odovzdaní
a prevzatí predmetu zmluvy v lehote 3 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Predávajúceho
na podpísanie tohto protokolu, ak je predmet zmluvy doručený bez závad a montáž odborne
prevedená ,čoho dokladom bude revízna správa VTZ, predmet zmluvy sa považuje za riadne
dodaný.
6. Predávajúci si uplatňuje voči Kupujúceme výhradu vlastníctva k predmetu zmluvy a to až do
úplného a riadneho zaplatenia celej kúpnej ceny predmetu zmluvy. Kupujúci nie je oprávnený
do úplného a riadneho zaplatenia celej kúpnej ceny predmetu zmluvy tento predmet scudziť,
predať ani spojiť s inou vecou a nehnutelnosťou. Predávajúci ostáva vlastníkom predmetu
zmluvy až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.
7. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý, že v prípade porušenia bodu 7. tohoto článku sa dopúšťa
podľa ustanovenia § 213 ods. 1 Trestného zákona trestného činu sprenevery.

IV.
POSKYTOVANÉ ZÁRUKY
Spoločnosť xxxx poskytuje záruku na predmet zmluvy:
1. 24 mesiacov na dodaný tovar menovite: Konvektomat s príslušenstvom, Miešací robot
s príslušenstvom.
2. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet zmluvy je dodaný podľa podmienok tejto zmluvy,
platných právnych predpisov, cenovej ponuky a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti,
dohodnuté v tejto zmluve.
3. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu .
4. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré vzniknú na tovare počas záručnej doby.
V.
OSTATNÉ DOJEDNANIA
1.
2.
3.

Zmluva sa vyhotovuje v troch vyhotoveniach, s platnosťou originálu, z ktorých Predávajúci
obdrží jedno vyhotovenie, Kupujúci dve vyhotovenia.
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom podpisu oboch zmluvných strán .
Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva bola spísaná podľa ich pravej a slobodnej vôle,
žiadna zo zmluvných strán ju neuzatvárala v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.
Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy v znení jej
príloh, menovite s Všeobecnými obchodnými podmienkami, Reklamačným poriadkom
a s obsahom súhlasia, na dôkaz čoho pripájajú svoj vlastnoručný podpis.

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

za Predávajúceho:

za Kupujúceho:

................................................
xxxxx

.......................................................
štatutár SOŠD

