Kúpna zmluva
podľa § 269 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „Zmluva“)

Článok I.
Zmluvné strany
Objednávateľ:
zastúpený:
bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba:
Tel. fax:
E-mail:

Stredná odborná škola
Pod Bánošom 80, 974 11 Banská Bystrica
Ing. Pavel Fiľo, riaditeľ školy
Štátna pokladnica
7000393184/8180
45 017 000
2022447988
Ing. Pavel Fiľo
+421 48 4724514
+421 905153476
sos@sosbabb.edu.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)
a
Dodávateľ:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefón:
E-mail:

Dáša Majerová – DM Komplet
Nám. slobody 5, 974 01 Banská Bystrica
Dáša Majerová

34484094
1020555646
0905 356 657
dmkomplet@stonline.sk

(ďalej len „Dodávateľ“)
(Objednávateľ a Dodávateľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)
Článok II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Dodávateľa dodať Objednávateľovi tovar podľa
špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 Zmluvy, v cene zodpovedajúcej cenovej ponuke
predloženej Dodávateľom dňa 15.08.2014 (ďalej len „Cenová ponuka“), ktorá je
neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy (Príloha č. 2) v požadovanom rozsahu a za jednotkovú
cenu, ktorá je výstupnou cenou z verejného obstarávania s názvom „Spotrebný materiál“ v
zmysle zverejnenej výzvy č. OPV -2012/1.1./08-SORO za podmienok dohodnutých v
Zmluve.
2. Objednávateľ sa zaväzuje Dodávateľovi zaplatiť cenu za dodaný tovar uvedenú v
Článku IV. Zmluvy za predpokladu dodržania podmienok Zmluvy zo strany Dodávateľa.
3. Uvedený predmet Zmluvy je pre účely projektu Špecializácia v odbornom vzdelávaní cesta k uplatneniu sa, s kódom
ITMS: 26110130584 spolufinancovaný v rámci
operačného programu Vzdelávanie, Opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú zo
dňa 30.11.2012 (ďalej len „projekt“).

Článok III.
Miesto a čas plnenia
1. Požiadavky Objednávateľa na dodanie tovaru podľa Článku II. tejto Zmluvy Dodávateľ
zrealizuje na základe tejto Zmluvy pre odberné miesto: SOŠ, Pod Bánošom 80, 974 11
Banská Bystrica.
2. Dodávateľ je povinný odovzdať predmet Zmluvy Objednávateľovi v zodpovedajúcej
kvalite v mechanicky nepoškodenom stave a v zodpovedajúcom balení.
3. Objednávateľ je povinný pri preberaní tovaru tento skontrolovať čo do množstva a kvality
a prípadné závady okamžite nahlásiť Dodávateľovi.
4. Dodávateľ je povinný dodať tovar podľa Článku II. Zmluvy do 30 dní od nadobudnutia
platnosti tejto Zmluvy.
Článok IV.
Cena predmetu zmluvy
1. Celková cena Predmetu Zmluvy je: 2000,00€ s DPH, podľa Cenovej ponuky priloženej
v prílohe č. 2.
Článok V.
Platobné podmienky
1. Za dodaný tovar vystaví Dodávateľ faktúru pre odberné miesto Objednávateľa v rozsahu
príslušnej špecifikácie položiek tovaru tejto Zmluvy, ktorú doručí do odborného miesta
Objednávateľa.
2. Faktúra musí obsahovať tieto náležitosti: adresa, sídlo, číslo zmluvy, číslo faktúry, deň
odoslania a splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý má byť
poukazaná suma, fakturovanú sumu v jednotkovej cene a cenu celkom bez DPH a vrátane
DPH, označenie predmetu plnenia položkovite, odtlačok pečiatky, podpis oprávnenej
osoby a kód ITMS projektu: 26110130584. V prípade, že vo faktúre nebudú všetky
náležitosti, zodpovedná osoba odberného miesta Objednávateľa túto Dodávateľovi vráti.
Dodávateľ zašle novú faktúru s posunutým termínom splatnosti.
3. Objednávateľ je povinný faktúru uhradiť v lehote splatnosti, t.j. do 14 dní od jej doručenia.
Článok VII.
Zodpovednosť za škodu
1.

2.
3.

Dodávateľ zodpovedá za škodu v zmysle §373 a nasl. Obchodného zákonníka, ak táto
škoda vznikla ako dôsledok porušenia jeho povinností a to najmä neúplným dodaním
tovaru v dohodnutom termíne a v stanovenej cene.
V prípade vzniku škody alebo iných závad sa Zmluvné strany o tejto skutočnosti
bezodkladne vzájomne informujú.
Prípady vzniknutej škody, ktorá bude spôsobená tretími osobami, budú riešené v zmysle
platných predpisov.
Článok VIII.
Záverečné ustanovenia

1. Akékoľvek zmeny a dodatky zmluvy môžu byť vykonané výlučne dvojstrannou písomnou
dohodou účastníkov vo forme číslovaných dodatkov.
2. Zmluva bude vyhotovená v 4 origináloch, Objednávateľ obdrží 2 rovnopisy, Dodávateľ 1
rovnopis a 1 rovnopis bude zaslaný Agentúre Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu pre ŠF EÚ.
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3. Práva a povinnosti účastníkov, ktoré neupravuje Zmluva, sa spravujú príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy oboznámili, že zodpovedá ich
slobodnej vôli a nie je uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na znak
čoho ju vlastnoručne podpisujú.
5. Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaci s realizáciou uvedenej
dodávky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú
súčinnosť.
6. Zmluva nadobudne účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v zmysle Obchodného
zákonníka v spojení s ustanoveniami §5a Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V Banskej Bystrici .................................
Dodávateľ:

Dáša Majerová
Dáša Majerová - DM Komplet

Objednávateľ:

Ing. Pavel Fiľo
Stredná odborná škola
riaditeľ
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