KÚPNA ZMLUVA
uzatvorená podľa ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

I.ZMLUVNÉ STRANY
1.

Predávajúci:
Miesto podnikania:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Č. účtu:
IBAN:

GASTRO – GALAXI, s.r.o.
Slovenská 16, 080 01 Prešov
44103930
2022598523
SK2022598523
Slovenská sporiteľňa Prešov
504510477/0900
SK49 0900 0000 0005 0451 0477

2.

Kupujúci:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Č. účtu IBAN:

Domov sociálnych služieb v Legnave
Legnava č.72
Mgr.Gabriela Dzubinová
00691780
2020715125
Štátna pokladnica
SK768180000000513254

II.PREDMET ZMLUVY
Na základe tejto zmluvy predávajúci predáva a kupujúci kupuje do svojho výlučného vlastníctva za
podmienok v tejto zmluve ďalej uvedených nasledovné hnuteľné veci (ďalej len „predmet kúpy“):
počet ks
1 ks
1 ks

Konvektomat elektrický XV 593
Podstava pod konvektomat

III. KÚPNA CENA
1. Kúpna cena je stanovená dohodou ako zmluvná cena v zmysle zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov v celkovej výške 3 319,20 EUR, z čoho DPH vo výške 20 %
predstavuje 553,20 EUR a cena bez DPH je 2 766,00 EUR. Kúpna cena je výsledkom cenovej
ponuky predávajúceho vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
2. Náklady na dopravu predmetu kúpy do miesta plnenia, jeho vyloženie, montáž, predvedenie
a zaškolenie obsluhujúceho personálu sú zahrnuté v kúpnej cene.
3. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu na základe faktúry vystavenej predávajúcim do 14 dní od
zapojenia zariadenia.

IV.MIESTO PLNENIA
Miestom plnenia je Domov sociálnych služieb v Legnave,Legnava č.72,064 46 Malý Lipník.
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V.TERMÍN PLNENIA
Predávajúci odovzdá predmet kúpy poverenému zamestnancovi kupujúceho najneskôr do 30 dní odo dňa
podpísania tejto zmluvy obidvomi zmluvnými stranami.

VI.PREVZATIE PREDMETU KÚPY A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY
1. Kupujúci je povinný predmet kúpy prevziať.
2. Odovzdaním predmetu kúpy kupujúcemu je povinnosť predávajúceho dodať predmet kúpy kupujúcemu
splnená. Súčasne s predmetom kúpy odovzdá predávajúci kupujúcemu záručné listy a návody na
obsluhu Predávajúci zabezpečí montáž predmetu kúpy, predmet kúpy predvedie a zaškolí obsluhujúci
personál.

VII.NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA
1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu kúpy až úplným zaplatením kúpnej ceny.
2. Kupujúci nie je oprávnený počas trvania vlastníckeho práva predávajúceho na predmet kúpy zriadiť
záložné právo alebo ho inak zaťažiť ani nie je oprávnený ho ďalej predať alebo použiť takým
spôsobom, ktorý by znemožnil jeho vrátenie predávajúcemu.

VIII.SANKCIE
1. Pri omeškaní kupujúceho s prevzatím predmetu kúpy, ktoré presiahne 14 dní odo dňa odoslania
doporučenej výzvy na prevzatie, je predávajúci oprávnený fakturovať kupujúcemu úrok z omeškania
vo výške určenej Nariadením vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia
Obchodného zákonníka.
2. Pri omeškaní kupujúceho s platením splátok kúpnej ceny je predávajúci oprávnený fakturovať
kupujúcemu úrok z omeškania vo výške určenej Nariadením vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým sa
vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.
3. Pri omeškaní predávajúceho s dodaním predmetu kúpy podľa čl. V. tejto zmluvy je kupujúci
oprávnený fakturovať predávajúcemu úrok z omeškania vo výške určenej Nariadením vlády SR č.
21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.

IX.ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
1. Ak sa stane plnenie zmluvy bez zavinenia predávajúceho nemožným alebo prekážka brániaca
predávajúcemu v riadnom a včasnom plnení zmluvy, ktorej odstránenie nie je v jeho možnostiach
(vyššia moc), trvá dlhšie ako jeden mesiac, majú obe zmluvné strany právo v rozsahu
neuskutočneného plnenia od zmluvy odstúpiť. Toto právo má aj kupujúci, ak predmet kúpy vykazuje
neodstrániteľné vady brániace jeho riadnemu užívaniu.
2. Odstúpiť od zmluvy je predávajúci oprávnený aj v prípade, ak nebola kúpna cena úplne zaplatená.

X.ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Kupujúci je povinný pri užívaní predmetu kúpy postupovať podľa technických pokynov obsiahnutých
v dokladoch dodaných s predmetom kúpy, prípadne podľa pokynov predávajúceho. Predávajúci
poskytuje kupujúcemu na predmet kúpy záruku 12 mesiacov, ktorá plynie odo dňa protokolárneho
odovzdania predmetu kúpy kupujúcemu.
2. Práva a povinnosti v zmluve výslovne neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
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3. Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, podpísaných
štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. Táto zmluva sa vyhotovuje v 3 rovnopisoch,
z ktorých kupujúci dostane 2 rovnopisy a predávajúci 1 rovnopis.
4. Zmluvné strany po prečítaní tejto zmluvy vyhlasujú, že bola spísaná podľa ich skutočnej a slobodnej
vôle a na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.
V Prešove dňa 3. decembra 2015
Predávajúci:

.......................................................................
konateľ spoločnosti Branislav Dvoriščák

Za kupujúceho:

...............................................................
riaditeľka DSS
Mgr.Gabriela Dzubinová

3

