KÚPNA

ZMLUVA

č. 20112014

K cenovej ponuke: CP1074/2014
I. Zmluvné strany
1.1 Predávajúci
Obchodné meno : RM Gastro - JAZ s.r.o.
Adresa
: Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO
: 34153004
DIČ
: 2020181471
IČ pre DPH
: SK2020181471
Bankové spojenie : SLSP Nové Mesto nad Váhom
Č. účtu
: 0041697158/0900
zastúpený
: Ing. Tomeček Antonín – konateľ
Zapísaný v OR Okresného súdu v Trenčíne, odd.: Sro, vložka č. 1410/R,
dňa 18.12.1996

1.2 Kupujúci
Obchodné meno : Domov jesene života
Adresa
: Hanulova 7/A , 844 01 Bratislava
IČO
: 00490873
DIČ
: 2020894854
bankové spojenie : ČSOB
Č. účtu
: 25840233/7500
zastúpený
: Mgr. Branislava Belanová, riaditeľka
rozpočtová organizácia
medzi sebou uzatvárajú kúpnu zmluvu podľa § 409 a násl. Obchodného zákonníka číslo
513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

II. Predmet zmluvy
Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar špecifikovaný v cenovej ponuke číslo
1074/2014 zo dňa 20.11.2014.
V cene dodávky je započítaná doprava tovaru zo skladu predávajúceho, montáž zariadenia,
zaškolenie s obsluhou, údržbou a oboznámenie s bezpečnostnými predpismi.

III. Cena plnenia
3.1 Cena plnenia je stanovená vo výške :
Cena bez DPH:
8 330,-€
DPH 20 %:
1 666,-€
______________________________________
CELKOM s DPH:
9 996,00
€
3.2 Cena je stanovená dohodou podľa zákona číslo 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov.

IV. Čas plnenia
4.1 Termín dodania tovaru je do 15.12.2014.

V. Miesto plnenia a zaistenie dopravy
a)

Dopravu zaisťuje predávajúci. Miestom plnenia je Domov jesene života, Hanulova
7/A, 844 01 Bratislava
adresa príjemcu

: Domov jesene života, Hanulova 7/A, 844 01 Bratislava

preberajúca osoba: p. Anton Daráš- vedúci prevádzkového úseku
telefónne číslo:
0903/ 513 662, 02/ 601 01416
VI. Záruka
Predávajúci ručí za akosť výrobku po dobu 24 mesiacov odo dňa prevzatia za
predpokladu:.
- dodržania pokynov výrobcu, ktoré sú uvedené v návode na obsluhu a s ktorými bude
obsluha oboznámená formou zaškolenia a následným podpisom protokolu o
zaškolení (resp. odovzdávacieho protokolu),
- plnenia pravidelných platených servisných prehliadok na uvedené zariadenia podľa
servisnej zmluvy uzatvorené so zhotoviteľom.
V prípade nedodržania vyššie uvedených podmienok je záruka 12 mesiacov.
Reklamácia závad zistených po uvedení zariadenia do prevádzky a jeho odovzdaní sa
riadi § 560 – 564 OZ.
Servis na dodané zariadenia do 3 pracovných dní od nahlásenia poruchy zaisťuje servisná
organizácia zhotoviteľa.

VII. Platobné podmienky
Fakturácia sa uskutoční na základe prevzatia diela odovzdávacím protokolom. Objednávateľ
uhradí faktúru v termíne splatnosti, ktorý je 14 dní odo dňa vystavenia faktúry.

VIII. Iné dojednania
Táto kúpna zmluva musí byť potvrdená a vrátená predávajúcemu do 7 dní, inak bude čas
plnenia podľa bodu 4 stanovený inak. V prípade dodávky a montáže zo strany
predávajúceho, je kupujúci povinný zabezpečiť prístupové cesty spôsobilé k navážaniu
zariadena a zriadenie prívodov energií potrebných k prevádzke prác (elektrike, voda plyn,
…).
Adresa pre vrátenie kúpnej zmluvy - viď bod 1.1-predávajúci.
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu podľa čl. 3.1 a čl.7 tejto zmluvy.
Kupujúci sa stáva vlastníkom tovaru po úplnom zaplatení kúpnej ceny podľa čl. 3.1 tejto
zmluvy.
Ak Kupujúci neuhradí predávajúcemu úplnú kúpnu cenu v lehote splatnosti, je predávajúci
oprávnený na základe predchádzajúcej písomnej výzvy tovar prevziať späť a kupujúci je
povinný tento tovar vydať, pričom je kupujúci povinný uhradiť všetky náklady vzniknuté v
súvislosti so spätným prevzatím, ako i čiastku pripadajúcu na opotrebovanie či poškodenie
tovaru vrátane nákladov na prípadnú údržbu alebo opravu.
Za účelom spätného prevzatia tovaru predávajúcim alebo ním poverenou osobou, udeľuje
kupujúci predávajúcemu alebo ním poverenej osobe súhlas k vstupu do bytových,
nebytových alebo iných priestorov, v ktorých sa bude tovar nachádzať a poskytne
predávajúcemu alebo ním poverenej osobe potrebnú súčinnosť pri demontáži, nakládke
a akejkoľvek inej manipulácii s tovarom. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý, že
neposkytnutie tejto súčinnosti predávajúcemu alebo ním poverenej osobe a bránenie
v spätnom prevzatí tovaru bude napĺňať znaky trestného činu neoprávneného užívania
cudzej veci.
V prípade, že sa do ukončenia a odovzdania diela zmení sadzba DPH, bude cena za
dielo upravená v súlade s touto zmenou podľa výšky sadzby DPH platnej v čase vykonania
diela.
IX. Odstupné
Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť.
V prípade jednostranného odstúpenia od kúpnej zmluvy je odstupujúca strana povinná
uhradiť druhej strane všetky preukázateľné náklady, ktoré táto strana k splneniu kúpnej
zmluvy za dobu od uzatvorenia kúpnej zmluvy až do doby odstúpenia od zmluvy
vynaložila.
Okrem nákladov vyššie uvedených, vzniká odstupujúcej strane, pokiaľ sa

jedná o kupujúceho, povinnosť uhradiť predávajúcemu odstupné vo výške 15 % ceny v
kúpnej zmluve zjednanej.

X. Rozhodcovská doložka
Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo
zrušenie, budú riešené pred Rozhodcovským súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej
komory v Bratislave podľa jeho základných vnútorných právnych predpisov. Strany sa
podrobia rozhodnutiu tohto súdu. Jeho rozhodnutie bude pre strany záväzné.

XI. Záverečné ustanovenie
a) Táto zmluva môže byť zmenená písomnou formou označenou ako číslované dodatky.
b) Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z nich po 2 obdržia obidve zmluvné
strany.
c) Zmluva nadobúda platnosti dňom jej podpisu.
d) Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe svojej slobodnej vôle.

V Bratislave, dňa 10.12.2014

---------------------------------------Mgr. Branislava Belanová
riaditeľka

V Novom Meste nad Váhom, dňa 10.12.2014

--------------------------------------Ing. Antonín Tomeček
konateľ

