Príloha č. 4: Návrh Kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva
uzavretá podľa § 409 a príslušných ustanovení Obchodného zákonníka č.
513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Zmluva")
I. Zmluvné strany

1.1 Kupujúci:
Ing. Jozef Baran – BARTRANS, s. r. o.
Sídlo:
kpt. Nálepku 846, 976 69 Pohorelá
Ing. Jozef Baran
Zastúpený:
Telefón:
+421 918 918 101
E-mail:
jozef@bartrans.sk
IČO:
50627520
DIČ (IČ DPH):
SK2120431016
bankové spojenie:
ČSOB, a. s.
číslo účtu vo formáte IBAN: SK70 7500 0000 0002 0217 0163

(ďalej len „Kupujúci'')

1.2 Predávajúci:
Sídlo:
Zastúpený:
Telefón:
E-mail:
IČO:
DIČ:
IČDPH:
Číslo účtu vo formáte IBAN:

(ďalej len „Predávajúci '')
Preambula
Táto Zmluva je uzatvorená medzi Kupujúcim a Predávajúcim (úspešným
uchádzačom) na základe výsledku prieskumu trhu zrealizovanom mimo
zákona o verejnom obstarávaní v súlade s Jednotnou
príručkou pre
žiadateľov
/prijímateľov
k
procesu
a
kontrole
verejného
obstarávania/obstarávania .

II.

Predmet plnenia zmluvy

2.1. Predmetom zmluvy je nákup kuchynského vybavenia pre účely
podnikania kupujúceho v súlade s prieskumom trhu na predmetom
zákazky „Nákup kuchynského vybavenia pre cukrárenskú výrobu“.
Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet tejto Zmluvy v predpísanom
množstve a podľa požadovanej špecifikácie, ktorá je bližšie uvedená v
prílohe č. 1 a v štandardnej kvalite zodpovedajúcej všetkým technickým
normám SR.
2.2. Kupujúci sa zaväzuje tento predmet zmluvy prevziať a zaplatiť zaň
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dohodnutú cenu podľa článku IV tejto Zmluvy

2.3. Kupujúci sa zaväzuje spolupôsobiť s Predávajúcim.
2.4. Predávajúci prehlasuje, že predmet zmluvy nie je zaťažený právami tretích
osôb (najmä záložným právom alebo iným podobným právom), ktoré by
bránili jeho nerušenému užívaniu a nie je majetkom leasingovej spoločnosti
ani predmetom leasingu.
III.

Zmluvné podmienky

Miesto plnenia Zmluvy: Jánošíkova 441, 976 69 Pohorelá.
Čas/lehota plnenia zmluvy: do 3 mesiacov od účinnosti tejto zmluvy.
Na predmet Zmluvy sa vzťahuje záruka 24 mesiacov.
Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu Zmluvy dňom jeho
prevzatia a podpísaním preberacieho protokolu alebo dodacieho listu.
3.5. Pre prípad nedodržania podmienok tejto Zmluvy dohodli zmluvné strany
nasledovné zmluvné pokuty:
- Za omeškanie predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy je kupujúci
oprávnený žiadať pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty predmetu zmluvy
za každý deň z omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok
kupujúceho na prípadnú náhradu škody.
- Za omeškanie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny má predávajúci
nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej ceny za
každý deň omeškania.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

IV.

Zmluvná cena a platobné podmienky

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu za predmet Zmluvy vo výške:

4.2
4.3
4.4

4.5
4.6

Cena bez DPH: ........................ eur
DPH 20%: ................................ eur
Cena s DPH: ............................ eur
slovom: ..................................... eur
Kupujúci neposkytne Predávajúcemu preddavky. Úhrada ceny za predmet
zmluvy bude vykonaná bankovým prevodom na základe predloženia faktúry za
dodávku tovarov.
Lehota splatnosti faktúry bude 30 dní od jej doručenia.
Podkladom pre úhradu za dodanie tovaru bude faktúra vystavená
Predávajúcim. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu a
špecifikáciu ceny. Súčasťou faktúry musí byť dodací list alebo preberací
protokol.
Predávajúci bude vo faktúre účtovať DPH podľa právnych predpisov.
Faktúra musí mať všetky náležitosti v zmysle platnej legislatívy a musí byť
podpísaná zodpovednou osobou.
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V.

Zodpovednosť za vady

5.1. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet kúpy podľa článku 1 tejto zmluvy má
v čase prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, a že nemá vady, ktoré by
znižovali jeho hodnotu alebo schopnosť jeho využitia.
5.2. Za vady, ktoré vznikli, resp. vyšli najavo v záručnej dobe, nezodpovedá
predávajúci iba vtedy, ak boli spôsobené používaním predmetu kúpy v rozpore
s návodom na obsluhu dodaným výrobcom, resp. nevhodnými prevádzkovými
podmienkami, ktoré nezapríčinil predávajúci.
5.3. Ak Predávajúci poruší ustanovenia tejto zmluvy, Kupujúcemu vzniká nárok na
náhradu škody, ktorá mu v dôsledku takéhoto konania vznikla v zmysle § 373 a
nasl. Obchodného zákonníka.
·
5.4. Predávajúci na vlastné náklady odstráni vady zistené v záručnej dobe.
5.5. Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neodstrániteľná, zaväzuje sa
Predávajúci dodať náhradný predmet plnenia zodpovedajúcej kvality, na
základe zápisu vyhotoveného a podpísaného zmluvnými stranami.

VI.

Zánik Zmluvy

6.1. Ak zmluvná strana poruší povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, druhá zmluvná
strana môže od Zmluvy odstúpiť.
6.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zásahy úradných miest a zásahy vis maior,
ktorých dôsledkom je nemožnosť plnenia niektorou zo zmluvných strán, sú
dôvodom pre okamžité odstúpenie od Zmluvy.

VII.

Ostatné ustanovenia

7.1. Vzájomné vzťahy zmluvných strán, vyplývajúce z tejto zmluvy, pokiaľ nie sú

upravené touto zmluvou sa riadia Obchodným zákonníkom Slovenskej republiky
a všeobecne právnymi predpismi.
7.2. Zmeny alebo doplnky k tejto zmluve môžu byť uskutočnené len písomnou
formou ako dodatok k tejto Zmluve.
7.3. Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon auditu/kontroly súvisiaceho s dodávaným
tovarom, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť
im všetku potrebnú súčinnosť.
VIII.

Záverečné ustanovenia

8.1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými
stranami.
8.2. Zmluva nadobúda účinnosť dňom doručením rozhodnutia o schválení verejného
obstarávania v rámci procesu kontroly Riadiacim orgánom pre IROP.
8.3. Túto Zmluvu je možné meniť iba na základe dohody oboch zmluvných strán
formou písomného číslovaného dodatku podpísaného obidvoma zmluvnými
stranami.
8.4. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré táto zmluva výslovne neupravuje, sa
riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími platnými
právnymi predpismi Slovenskej republiky.
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8.5. Zmluva je podpísaná v troch vyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie obdrží
predávajúci a dve vyhotovenia obdrží kupujúci zmluvnú stranu.
8.6. Zmluvné strany vyhlasujú a potvrdzujú, že súhlasia s obsahom Zmluvy, že táto
Zmluva vyjadruje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu a že túto Zmluvu
neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak toho
zmluvné strany túto Zmluvu vlastnoručne podpisujú.
8.7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je:
Príloha č. 1 Technická špecifikácia
Príloha č. 2 Cenová ponuka uchádzača

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

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

...........................................
Kupujúci

.............................................
Predávajúci
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