Kúpna zmluva č. 24022015
uzavretá podľa § 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Čl. I.
Zmluvné strany
1. Kupujúci:

Názov:
Sídlo:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu/IBAN
Tel.:
Fax:
E-mail:

Obec Chminianske Jakubovany
Obecný úrad Chminianske Jakubovany 82, 082 33
Chminianska Nová Ves
Jozef Lukáč, starosta obce
00 327 158
2020543173
Všeobecná úverová banka, a.s.
051 / 779 55 96
051 / 779 55 96
obecchjakubovany@mail.t-com.sk

(ďalej len „kupujúci“ a/alebo spolu s dodávateľom „zmluvné strany“ )
2. Predávajúci:
Obchodné meno:
Adresa:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu/IBAN

Image SK s.r.o.
Genplk. Jána Ambruša 13215/3, 08006 Prešov
Ing. Kertys Stanislav
44653891
2022778274
OTP Banka Slovensko a.s,

Tel.:
E-mail:

0903607282
imagesk@slovanet.sk

(ďalej len „predávajúci“ a/alebo spolu s objednávateľom „zmluvné strany“)
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Čl. II.
Predmet plnenia zmluvy
1. Predmetom plnenia zmluvy je dodávka a montáž (inštalácia tovaru, ktorý si to
vyžaduje) tovaru vrátane dopravy na miesto dodania podľa pokynov kupujúceho pre
zákazku „Dodávka interaktívnej tabule s projekciou obrazu na podložku na
zemi“. (ďalej len „tovar“), v zmysle § 9 ods. 9 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZVO“), v cene a podľa špecifikácie uvedenej v nacenenom výkaze výmer
zo dňa 18.3.2014 predloženom predávajúcim, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto
zmluvy.
2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar vrátane potrebnej montáže
príslušného tovaru v rozsahu a množstve vymedzenom touto zmluvou a previesť
na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť cenu určenú
v zmluve.
3. Kupujúci sa zaväzuje prevziať dodaný a nainštalovaný tovar a zaplatiť cenu
stanovenú v tejto zmluve.

Čl. III.
Termín plnenia, miesto plnenia
1. Predmet zákazky bude dodaný, resp. dodaný a nainštalovaný v lehote do 1 mesiaca
odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
2. Miesto plnenia zákazky je Základná škola Chminianske Jakubovany.
3. Zmluvné strany sa dohodli na fakturácií po komplexnom dodaní a nainštalovaní
tovaru a jeho písomnom protokolárnom odovzdaní kupujúcemu.
4. V cene dodávky tovaru je zahrnutá aj doprava tovaru na miesto určenia podľa
pokynov kupujúceho.

Čl. IV.
Stanovenie ceny
1. Cena za celý predmet plnenia zmluvy bola stanovená na základe výsledkov
verejného obstarávania v súlade s cenovou ponukou v zákazke podľa § 9 ods. 9 ZVO
zo dňa 18.3.2014 podľa čl. II. tejto kúpnej zmluvy vo výške 3 396,-EUR vrátane DPH.
Slovom: Tritisíctristodeväťdesiatšesť eur vrátane DPH,
z toho DPH vo výške 566,- EUR a suma bez DPH vo výške 2 830,- EUR.
Predávajúci Image SK s.r.o., IČDPH SK2022778274 je platcom DPH.

Čl. V.
Platobné podmienky
1. Cenu za dodanie predmetu zmluvy uhradí kupujúci na základe faktúry vystavenej
po písomnom protokolárnom odovzdaní dodávky.
2. Doba splatnosti faktúry je 10 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. Faktúra bude
obsahovať všetky potrebné náležitosti daňového dokladu.
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Čl. VI.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1.Kupujúci:
- je povinný prevziať dodaný a nainštalovaný tovar v zmysle predloženej cenovej ponuky,
- je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote
splatnosti,
- je povinný potvrdiť v dodacom alebo prepravnom liste prevzatie tovaru svojím
podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby,
- má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom
zmluvnými stranami.
2. Predávajúci :
- má povinnosť dodať v zmysle predloženej cenovej ponuky v zákazke podľa § 9 ods. 9
ZVO kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo
vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
- má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný a
nainštalovaný tovar.

Čl. VII.
Zmluvné pokuty
1. V prípade omeškania predávajúceho s dodržaním termínu plnenia jednotlivých častí
dodávky vrátane inštalácie, je kupujúci oprávnený vyúčtovať predávajúcemu zmluvnú
pokutu vo výške 50,00 EUR za každý deň omeškania.
2. V prípade omeškania úhrady faktúry kupujúcim do doby jej splatnosti je predávajúci
oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 50,00 EUR za každý deň
omeškania.

Čl. VIII.
Zodpovednosť za vady a náhrada škody
1. Kupujúci je povinný prezrieť dodaný a nainštalovaný tovar pri osobnom odbere
a následnom protokolárnom prevzatí.
2. Predávajúci poskytuje záruku na predmet plnenia zmluvy 24 mesiacov.
3. Práva z poškodeného tovaru pri dodaní zanikajú, ak nie sú oznámené včas,
najneskôr do 2 mesiacov odo dňa dodania tovaru. Dodanie tovaru s poškodením je
podstatným porušením zmluvy a kupujúci môže:
- požadovať odstránenie chýb dodaním náhradného tovaru
- dodanie chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie právnych vád,
- ak sú chyby opraviteľné, požadovať ich odstránenie opravou,
- požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo
- odstúpiť od zmluvy.
4. Oznámenie chýb (reklamácia) môže byť uskutočnené e-mailom, faxom, alebo
poštovou zásielkou. Doručené oznámenie o chybách musí obsahovať: označenie
kúpnej zmluvy, popis chýb a jeho prejavov, počet chybných kusov.
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5. Kupujúci musí umožniť predávajúcemu na základe jeho požiadavky fyzické overenie
oprávnenosti reklamácie.

Čl. IX.
Záverečné ustanovenia
1. Túto zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami podpísanými zástupcami
zmluvných strán.
2. V prípade, že výroba požadovaného typu tovaru bude ukončená, resp. príde k jeho
inovácií počas platnosti uzatvorenej kúpnej zmluvy, predávajúci je povinný dodať
kupujúcemu tovar rovnakého druhu s rovnakými, prípadne vyššími parametrami ako
je tovar podľa uvedenej špecifikácie pri zachovaní stanovenej ceny z cenovej ponuky.
Táto zmena bude upravená dodatkom ku kúpnej zmluve.
3. Ustanovenia, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne právnych predpisov.
4. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom kupujúci obdrží 2 rovnopisy
a predávajúci 2 rovnopisy.
5. Zmluvné strany svojím podpisom vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, plne jej porozumeli
a súhlasia s ňou.
6. Zmluva je platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinná
v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964
Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer – rozpočet zo dňa 18.3.2014.

V Prešove
Dňa 24.03.2014

V Chminianskych Jakubovanoch,
dňa 24.03.2014

Image SK s.r.o.

Obec Chminianske Jakubovany

Ing. Kertys Stanislav
konateľ spoločnosti

........................................
predávajúci

Jozef Lukáč
starosta obce

........................................
kupujúci
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