Kúpna zmluva c . 1/2013
na dodanie hygienických, dezinfek cných a cistiacich prostriedkov,
uzavretá pod l a § 409 a nasl. zákona c. 513/1991 Zb. Obchodné ho z ákonn ík a
v znení neskor ších predpisov

Cl. l
Zmluvné strany
Kupujúci:
n ázov:
sídlo podl a zriad ovacej listiny:
zastúpený:
ICO:
bankov é spojenie:
císlo úc tu:
právna forma:
spojenie: tel.:
fax:
e-mail:
web stránka pre zverejnenie zmluvy:
(d alej len „kupujúci“)

Domov jesene života
Hanulova 7/A, 844 01 Bratislava
Mgr. Branislavou Belanovou, riadite l kou
49 08 73
CSOB, a. s.
25840313/7500
rozpo ctová organizácia s pr ávnou subjektivitou
02/64531094
02/64101444
magdalena.zsilinszka@djzhanulova.sk
www.domovjesenezivota.eu

a
Predávajúci:
n ázov:
Kristian Kandaras - KIKOSHOP
sídlo:
Malobielska 24, 900 24 Ve l ký Biel
prev ádzka:
Technick á 2, 821 04 Bratislava
zastúpený:
Kristian Kandaras
ICO:
44 84 89 27
DIC :
10 80 27 61 09
IC DPH:
SK10 80 27 61 09
bankov é spojenie:
Tatra banka, a.s., Bratislava
císlo úctu:
2916888459/1100
právna forma:
zapísaný v živnostenskom register c. 140-15525
tel. spojenie:
0911 571 811
(d alej len „pred ávajúci“)
Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony a v tejto kúpnej zmluve
s nasledujúcim obsahom vyjadrujú svoju slobodn ú, vá žnu a spolo cn ú vôl u.

Cl. II
Predmet zmluvy
1. Predávajúci sa zav äzuje doda t kupujúcemu
hygienické, dezinfek cn é a cistiace
prostriedky (d alej len „tovar“), v zmysle cenovej ponuky pred ávajúceho uvedenej v
Prílohe c. 1 tejto zmluvy, v kvalite vyhovujúcej STN, EN a právnym predpisom platný m
v SR a zav äzuje sa na neho previes t vlastn ícke právo k tomuto tovaru.
2. Predávajúci sa zaväzuje plnit kvalitatívne požiadavky predmetu zmluvy v súlade s
výzvou a predloženou ponukou, realizovat predmet kúpnej zmluvy vo vlastnom mene a
na vlastnú zodpovednost s vybaven ím, ktoré si na tento úcel zabezpe cí.
3. Kupujúci sa zav äzuje zaplatit za objednaný a skutocne dodaný tovar kúpnu cenu podl a
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clánku III tejto zmluvy.
4. Predávajúci prehlasuje, že predmet zmluvy nie je za t ažený právami tretích osôb.
5. V prípade potreby obstarat tovar obdobného druhu ako je tovar špecifikovaný v Prílohe
c. 1, bude kupujúci po dobu platnosti tejto zmluvy rokovat s predávajúcim o cene a o
ostatných podmienkach ich dodania. Pokial d ôjde k dohode, bude roz šírenie predmetu
zmluvy alebo jej zmena potvrdená kupujúcim odsúhlasen ím cenovej ponuky predlo ženej
pred ávajúcim. Zmluvn é strany sa dohodli, že ustanoveniami tejto zmluvy sa budú riadit
aj pri dodan í tovaru obdobného druhu ako je tovar špecifikovaný v Prílohe c. 1.

Cl. III
Kúpna cena a platobn é podmienky
1. Kupujúci zaplatí za dodaný tovar kúpnu cenu spolu s DPH podl a cenovej ponuky
pred ávajúceho uvedenej v Prílohe c. 1 tejto zmluvy, obsahujúcej ceny podl a miesta
dodania tovaru, ktorá mu bola predlo žená na základe výzvy na predloženie ponuky, v
rámci verejného obstarávania a ktorú sa zaväzuje uhradit riadne a v cas, v súlade s
ustanoveniami zmluvy.
2. Kúpna cena je stanovená dohodou zmluvných strán podl a zákona c. 18/1996 Z. z. o
cen ách v znen í neskorších predpisov a vyhlá šky MF SR c. 87/1996 Z. z. v znen í neskor
ších predpisov, ktorou sa vykonáva Z ákon o cenách, podl a výzvy a predlo ženej ponuky,
ako cena maxim álna a z áväzn á po cas platnosti zmluvy.
3. Sadzba ceny DPH je podl a bodu 1. tohto clánku uveden á vo vý ške platnej ku d nu
uzatvárania tejto zmluvy. V prípade legislatívnej zmeny sadzby DPH, bude táto zmenená
a fakturovaná v sadzbe platnej v case dodania tovaru.
4. Kupujúci je oprávnený upravit predpokladané množstvo tovar v zmysle c lánku II bodu 1.
tejto zmluvy, podl a svojich skuto cných potrieb alebo finan cných mož ností. Zmluvné
strany sa dohodli, že predávajúci si neuplatní náhradu škody vo ci kupujúcemu z titulu u
šlé ho zisku v prípade, ak tento nedodrží predpokladané množstv á podl a c lánku II bodu 1.
tejto zmluvy. Zmluvn é strany sa dohodli, že ustanovenia § 421 zák. c. 513/1991 Zb. sa na
predpokladané mno žstvo v zmysle tejto zmluvy nevz t ahujú.
5. Kupujúci zaplatí za dodaný tovar kúpnu cenu spolu s DPH v ždy za skuto cne odobrané
mno žstvo a druh tovaru, ktoré
bude špecifikované kupujúcim prostredn íctvom
objednávok až do vycerpania financ ného limitu zákazky.
Cl. IV
Platnost zmluvy
1. Táto zmluva sa uzatv ára na dobu urc itú, a to odo dna jej podpisu na 12 mesiacov s mo
ž nost ou jej pred lž enia po vz ájomnej dohode oboch zmluvných strán, maximálne do vý
šky finan cného limitu z ákazky s n ízkou hodnotou.
2. V prípade, že kupujúci vy cerp á financ ný limit alebo uprav í jeho výšku podl a c lánku III
pred skon cením platnosti tejto zmluvy, zmluva zanik á dnom vy cerpania finan cn ého limitu
alebo dnom vy cerpania upravenej výšky financ ného limitu.

Cl. V
Všeobecné dodacie podmienky, miesto a doba plnenia
1. Predávajúci sa zarucuje za kvalitu a úplnost dod ávky tovaru. Objednaný tovar bude
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2.

3.

4.
5.

dodaný na z áklade písomnej objednávky faxom alebo e-mailom, s urcením mno žstva pod
l a potreby kupujúceho.
Predávajúci pri každej dodávke odovzdá kupujúcemu spolu s tovarom potvrdený dodac í
list, pricom na dodacom liste uvedie údaje o druhu, kvalite množstve a cene tovaru.
Objednaný tovar bude dodaný po predlo žení dokladu toto žnosti a podpise prevzatia
tovaru splnomocnenou osobou na dodacom liste.
Predávajúci sa zaväzuje dodat objednaný tovar v lehote do 2 dní odo dna prevzatia
objednávky tovaru kupujúcim. Kupujúci si vyhradzuje právo vykonáva t kontroly mno
žstva a kvality dodan ého tovaru.
Kupujúci je oprávnený odmietnut prevzatie tovaru v prípade, ak preberaný tovar nesp lna
kvalitatívne po žiadavky.
Miesto dodania tovaru bude špecifikovaný v objedn ávke - Domov jesene života,
Hanulova 7/A, 844 01 Bratislava alebo Zariadenie opatrovatel skej služby, Sekurisova 8,
844 01 Bratislava.
Cl. VI
Platobné podmienky a fakturácia

1. Kupujúci neposkytuje finan cný preddavok, ani zálohu na plnenie zmluvy. Predmet
zmluvy bude hradený z financ ných prostriedkov kupujúceho. Kupujúci zaplatí
pred ávajúcemu kúpnu cenu za predmet zmluvy podl a clánku III tejto zmluvy na základe
faktúry vystavenej pred ávajúcim. Platba sa uskutocn í bezhotovostným prevodom na
bankový úcet pred ávajúceho. Lehota splatnosti faktúry je do 30 dní od jej doru cenia
kupujúcemu.
2. Fakturácia sa vykoná po splnen í dodávky predmetu zmluvy, po odovzdan í a prevzatí
tovaru, spolu s dodacím listom potvrdeným oboma zmluvnými stranami, ktorý bude tvorit
prílohu faktúry. Faktúra sa vystav í na adresu kupujúceho.
3. Faktúra musí obsahovat povinn é ná ležitosti da nov ého dokladu v zmysle z ákona c .
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znen í neskor ších predpisov: oznacenie faktúry
a jej císlo, názov a sídlo zmluvných strán, ICO, DIC, IC DPH, c íslo zmluvy, druh
dodaného tovaru a den dodania tovaru (d átum zdanitel ného plnenia), den vystavenia a
odoslania faktúry, de n splatnosti faktúry, ozna cenie bankov ého spojenia predávajúceho a
císlo úctu, množstvo a cenu tovaru, fakturovanú ciastku, pe ciatku a podpis oprávnenej
osoby.
4. Kupujúci je opr ávnený faktúru do d átumu jej splatnosti vr átit pred ávajúcemu v prípade,
že neobsahuje všetky vyššie uvedené n ále žitosti dan ového dokladu za úcelom jej
doplnenia alebo opravy. V takomto prípade lehota splatnosti faktúry neplynie, kupujúci
nie je v ome škan í s platbou, až do momentu doru cenia doplnenej alebo opravenej faktúry
kupujúcemu.
Cl. VII
Zodpovednost za vady, z áruka kvality
1. Predávajúci zodpoved á za kvalitu dodan ého tovaru podl a platných technických noriem,
pocas zárucnej doby v trvaní 24 mesiacov, ktorá za cína plynút odo dna dodania tovaru
kupujúcemu s príslušnými dokladmi, ktoré sa na tovar vz t ahujú.
2. Kupujúci sa zaväzuje prípadn é vady tovaru neodkladne reklamova t v lehote do 7 dn í od
ich zistenia, ktoré tento nahlási pred ávajúcemu telefonicky, faxom alebo p ísomne.
3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré mal tovar v case jeho prevzatia kupujúcim, aj ked
sa vada stala zjavnou po cas z árucnej doby. Kupujúci má v takomto prípade právo po
žadova t od predávajúceho bezplatné odstránenie v ád dodan ím n áhradn ého tovaru za
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vadný tovar.
4. V prípade nedodr žania kvality dodaného tovaru je pred ávajúci povinný neodkladne
zabezpe cit náhradné kvalitné plnenie dodávky na vlastn é n áklady. Pred ávajúci zabezpec í
bezchybn é plnenie do 5 dn í od uplatnenia reklam ácie kupujúceho, inak je v ome škan í, pre
ktoré platia ustanovenia clánku VII tejto zmluvy.

Cl. VIII
Porušenie zmluvných povinností a jeho n ásledky
1. V prípade omeškania kupujúceho so zaplaten ím ceny je predávajúci oprávnený úctova t
kupujúcemu úrok z omeškania vo vý ške 0,05% z fakturovanej ceny za kaž dý za catý den
ome škania.
2. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním objednan ého tovaru je kupujúci
oprávnený úc tovat pred ávajúcemu zmluvnú pokutu vo vý ške 0,05% z ceny nedodané ho
tovaru za každý za catý de n omeškania.
3. Právo na náhradu škody podl a ust. § 373 a nasl. Obchodného z ákonn íka nie je vznikom
n árokov podl a vyššie uvedeného, dotknuté.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že v zmysle § 344 Obchodného z ákonn íka pokladajú za
podstatné porušenie zmluvy a dôvod na odstúpenie od zmluvy:
a) nedodržanie kúpnej ceny podl a c lánku III tejto zmluvy,
b) nedodržanie doby plnenia podl a clánku V tejto zmluvy,
c) nedodržanie potvrden ého druhu tovaru podl a prílohy c.1 tejto zmluvy
V ostatnom sa m á za to, že poru šenie zmluvy nie je podstatn é.
Cl. IX
Záverecn é ustanovenia
1. Zmluva je platn á d nom podp ísania oboma zmluvnými stranami, pricom je rozhodujúci de
n, kedy zmluvu podpísala posledn á zmluvn á strana, úcinná nasledujúci den po dni
zverejnenia na webovej stránke kupujúceho.
2. Aké kol vek zmeny a doplnenia tejto zmluvy môžu by t uskuto cnené len na základe
predchádzajúcej dohody oboch zmluvných strán formou oc íslovaných p ísomných
dodatkov.
3. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnen á bez p ísomn ého súhlasu druhej zmluvnej
strany previest svoje práva a zá väzky podl a tejto zmluvy na inú osobu.
4. Právne vz t ahy výslovne neupraven é touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodné ho
z ákonn íka.
5. Neoddelite l nou súcast ou tejto zmluvy je Príloha c . 1 – cenová ponuka.
6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých kaž dá zmluvn á strana
obdrž í po dve (2) vyhotovenia.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne pre cítali, jej obsahu porozumeli, s jej
obsahom po prec ítan í súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ju vlastnorucne
podpisujú.

V Bratislave dna 11.7.2013

V Bratislave dn a 11.7.2013
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...........................................
Mgr. Branislava Belanová

............................................
Kristian Kandaras
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