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Verejný obstarávateľ: Základná škola Štítnik 

Predmet zákazky: Nákup nábytku 

 

 

KÚPNA ZMLUVA  číslo 02/2015 VO 

uzatvorená podľa ust. § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení 

___________________________________________________________________________ 

 
Predávajúci: Ing. Peter Burdiga – Trade RV 

  

 IČO: 35 129 786  

 DIČ: 102067620  

 IČ DIČ: SK1020676206  

 Adresa: Jarná 29, Rožňava 048 01 

 Bankové spojenie: SLSP  

 Číslo účtu: 510705756/0900 

 IBAN: SK3909000000000510705756  

             Zastúpený: Ing. Peter Burdiga  

  

  
 

(ďalej ako „predávajúci“) 

 

a 

 

Objednávateľ: Základná škola Štítnik 

 

            IČO: 35543604 

            DIČ:2021644350 

            Adresa:Školská 295, 049 32 Štítnik 

            Bankové spojenie: SLSP 

            Číslo účtu: 0511156920/0900 

            IBAN: SK6509000000000511156920 

            Zastúpená: Mgr. Jarmila Motúzová, riaditeľka školy 

 

(ďalej ako „kupujúci“) 

 

 

I. 

Všeobecné ustanovenia 

 

1) Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar podľa Prílohy č. 1 - cenovej ponuky č.25/2015 

             zo dňa 16.2.2015 . 

2) Kupujúci sa zaväzuje za dojednanú cenu podľa Prílohy č. 1 dojednaný tovar od predávajúceho 

prevziať  a za tovar zaplatiť predávajúcemu dojednanú cenu podľa článku VI tejto zmluvy. 

 

 

II. 

 Predmet zmluvy 

 

1) Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar  na základe celkovej                    

kalkulácie ceny zákazky s DPH (podľa Prílohy č. 1 – cenovej ponuky), podľa podmienok tejto 

zmluvy. 

2) Predávajúci sa zaväzuje, že zabezpečí potrebné množstvo tovaru  a dopravu na riadne a včasné                                          

splnenie podmienok podľa tejto zmluvy. 
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III. 

Termín plnenie 

 

1) Predávajúci sa zaväzuje na svoje náklady zabezpečiť tovar v zmysle čl. II tejto zmluvy s termínom 

ukončenie plnenia najneskôr do 30dní  odo dňa vzniku účinnosti tejto zmluvy. 

2) Pri dodávaní tovaru postupuje predávajúci v súlade s pokynmi kupujúceho. 

3) Predávajúci nie je v omeškaní s plnením záväzku, resp. dodací list ak mu kupujúci neposkytol 

potrebnú súčinnosť. O prevzatí tovaru musí byť spísaný odovzdávací protokol podpísaný 

predávajúcim a kupujúcim. Deň podpisu dokumentu oboma zmluvnými stranami sa považuje za deň 

odovzdania tovaru.  

4) Vlastníctvo, ako aj nebezpečenstvo škody k predávanému tovaru prechádza na kupujúceho  

odovzdaním tovaru. 

 

 

IV. 

 

Povinnosti kupujúceho 

 

Kupujúci je povinný tovar  prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú odmenu. 

 

 

V. 

Povinnosti zhotoviteľa 

 

1) Predávajúci sa zaväzuje, že dodá tovar podľa tejto zmluvy a jej príloh a v súlade s platnou 

legislatívou. 

2) Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sa vzťahujú k odovzdanému 

tovaru, ktoré sú potrebné na jeho užívanie. 

 

 

 

VI. 

Kúpna cena 

 

 

1) Celková cena zákazky predstavuje sumu: 

       5 070,00 EUR bez DPH  

       20 % DPH, t. j. 1 014,00 EUR 

       6 084,00 EUR s DPH 

 

2) Cena za dodanie tovaru je určená na základe platnej cenovej ponuky predávajúceho a jej špecifikácia 

tvorí obsah Prílohy 1 (Cenová ponuka - cenová kalkulácia celkovej ceny zákazky s DPH) tejto 

zmluvy. 

3) Do ceny tovaru  počas platnosti zmluvy bude prípustné premietnuť len zmenu sadzby DPH, cla 

a iných administratívnych opatrení štátu. 

4) Zmluvná cena za zhotovenie diela musí platiť počas celého obdobia trvania zmluvy a nie je možné ju 

zvýšiť. 

5) Kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu cenu za dodanie tovaru  na základe faktúry vystavenej 

predávajúcim so splatnosťou 30 dní odo dňa vystavenia faktúry, a to bezhotovostným prevodom na 

účet predávajúceho. 
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VII. 

Záručná doba 

 

1) Záručná doba na tovar  podľa tejto zmluvy je minimálne 24 mesiacov a začína plynúť dňom podpisu 

odovzdávacieho protokolu. 

2) Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnym používaním tovaru tejto zmluvy alebo 

poškodením tovaru kupujúcim.  

3) Závady zistené a reklamované v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v lehote 30 dní od 

ich písomného oznámenia objednávateľom. 

 

 

VIII. 

Sankcie 

 

1) Pri nedodržaní termínu dodania tovaru (čl. III bod 1 tejto zmluvy) je oprávnený kupujúci od 

predávajúceho požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny tovaru a 

prác za každý deň omeškania až do jeho úplného zhotovenia a odovzdania.  

2) V prípade omeškania kupujúceho s finančnou úhradou faktúry za dodanie tovaru a prác je 

predávajúci oprávnený od kupujúceho požadovať zaplatenie penále z omeškania vo výške 0,05 % 

z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do jej úplného zaplatenia. 

 
 

IX. 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, 

prípadne ďalšími právnymi predpismi. 

2) Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve a musia 

byť podpísané oboma zmluvnými stranami. 

3) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej stránke kupujúceho.  

4) Táto zmluva bola vyhotovená vo troch rovnopisoch, z ktorých kupujúci obdrží dva a predávajúci 

jeden rovnopis. 

5) Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú 

slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.  

 

 

 

 
 
 
V Štítniku, dňa 27.10.2015 
 
 
 
 
 ........................................... ............................................ 
 za predávajúceho  za kupujúceho 
                        Ing. Peter Burdiga  Mgr. Jarmila Motúzová 
                      riaditeľka školy 
 
Prílohy: 
Príloha č. 1 - Cenová ponuka 

 


