Kúpna zmluva
(uzavretá podľa § 409 Obchodného zákonníka)
Článok I
Zmluvné strany
Kupujúci:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Predávajúci:
Zastúpený:
IČO:
IČDPH:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zapísaný:

Trnavský samosprávny kraj
Starohájska 10, 917 01 Trnava
Ing. Tibor Mikuš, PhD., predseda TTSK
Štátna pokladnica
7000375648/8180
37 836 901
2021628367
POZIT, s.r.o.
Beethovenova 28, 917 08 Trnava
Martin Mečiar- konateľ
36 617 563
2022220167
SK 2022220167
ČSOB, a.s. - Trnava
4007866075/7500
na Okresnom súde v Trnave, oddiel: Sro, vložka 18748/T
Preambula

Kúpna zmluva sa uzatvára na základe výsledkov z verejného obstarávania zo dňa 05.10.2010
s názvom „Dodanie a montáž vnútorného vybavenia do posilňovne pre DSS Zavar
v rámci projektu – Rekonštrukcia a modernizácia DSS Zavar“. Kupujúci – verejný
obstarávateľ postupoval pri obstaraní predmetu zmluvy podľa §102 zákona č. 25/2006 Z.z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
– zákazka s nízkou hodnotou, ktorého právoplatným víťazom sa stal predávajúci.
Článok II
Predmet plnenia
2.1 Na základe tejto zmluvy sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu dodá tovar, ktorého
špecifikácia a počet kusov tvoria prílohu č.1 tejto zmluvy a kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar
prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu.
Článok III
Miesto a termín plnenia
3.1 Miestom dodávky tovaru je DSS Zavar, Stromová 35, 917 01 Trnava.
3.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet kúpy na základe písomnej výzvy
kupujúceho, najneskôr však do1 mesiaca pred termínom ukončenia realizácie projektu podľa
zmluvy o NFP . Kupujúci zašle predávajúcemu na adresu uvedenú v čl. I tejto zmluvy
písomnú výzvu na dodanie tovaru s určeným termínom dodania, najmenej 1 mesiac pred
požadovaným termínom dodania.
3.3 Záväzok predávajúceho dodať predmet kúpy je splnený protokolárnym odovzdaním
tovaru riadne a včas. Oprávnená osoba na prevzatie tovaru za kupujúceho je PhDr.
Pavlovičová Anna, PhD. – riaditeľka DSS Zavar.
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Článok IV
Cena a platobné podmienky
4.1 Cena bola stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania v sume 17 644,71
EUR bez DPH. K tejto sume bude pripočítaná DPH vo výške 20% 3 528,94 EUR. Celková
fakturovaná suma bude vo výške 21 173,65 EUR s DPH.
4.2 Kupujúci zaplatí predávajúcemu cenu dohodnutú v bode 4.1 tejto zmluvy na základe
faktúry vystavenej predávajúcim po riadnom dodaní tovaru. Lehota splatnosti faktúry
vystavenej predávajúcim bude minimálne 100 dní od jej doručenia kupujúcemu, kupujúci je
však povinný v zmysle metodických pokynov riadiaceho orgánu pre Regionálny operačný
program najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa pripísania nenávratného finančného
príspevku na jeho účet uhradiť faktúru predávajúcemu.
4.3 Faktúra vyhotovená v 4 rovnopisoch bude obsahovať tieto údaje: obchodné meno; sídlo;
IČO; číslo faktúry; deň zdaniteľného plnenia; deň vystavenia faktúry, deň odoslania a deň
splatnosti faktúry; označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má finančná čiastka
uhradiť; fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastka DPH v percentách a v € a celková
fakturovaná suma; meno osoby, ktorá faktúru vystavila; pečiatka a podpis oprávnenej osoby
predávajúceho podľa tejto zmluvy na každom liste faktúry a jej príloh. Ak faktúra nebude
úplná alebo nebude obsahovať správne údaje vrátane príloh k faktúre, bude takáto faktúra
vrátená predávajúcemu. Predávajúci je vtedy povinný predložiť novú faktúru, v tomto prípade
lehota splatnosti faktúry sa bude odvíjať od termínu predloženia novej faktúry.
Článok V
Sankcie a odstúpenie od zmluvy
5.1 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny alebo jej časti má predávajúci
nárok na úhradu úroku z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
5.2 V prípade, že predávajúci dodá predmet kúpy viac ako 60 dní po dohodnutom termíne
odovzdania, má kupujúci nárok na zníženie kúpnej ceny vo výške 5% z dohodnutej kúpnej
ceny.
5.3 V prípade porušenia zmluvy niektorou zo zmluvných strán je druhá zmluvná strana
oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka. V prípade ukončenia zmluvy odstúpením od zmluvy niektorou zo zmluvných strán
si zmluvné strany zúčtujú vzájomne poskytnuté plnenia tak, aby na žiadnej strane neprišlo
k bezdôvodnému obohateniu.
5.4 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu, overovania súvisiaceho
s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na Rekonštrukciu a modernizáciu DSS
Zavar kód ITMS 22120120018, a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä: Poskytovateľ
a ním poverené osoby; Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby; Najvyšší
kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené
osoby; Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby; Splnomocnení
zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov; Osoby prizvané vyššie
uvedenými orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.
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Článok VI
Záruka
6.1 Predávajúci ručí za to, že dodaný tovar má v dobe prevzatia obvyklé vlastnosti v súlade
s účelom použitia, na ktorý je určený, že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu
alebo schopnosť jeho používania k zmluvne predpokladaným účelom.
6.2 Na tovar sa vzťahuje záruka 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom fyzického
prevzatia tovaru kupujúcim, t.j. dňom protokolárneho prevzatia tovaru.
6.3 V prípade vady tovaru má kupujúci právo požadovať a predávajúci povinnosť
bezodkladne vady odstrániť resp. vykonať inú nápravu.
Článok VII
Záverečné ustanovenia
7.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám.
7.2 V ostatných touto zmluvou neupravených vzťahoch sa budú zmluvné strany riadiť
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
7.3 Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú
vyhotovené so súhlasom obidvoch strán a podpísané oboma zmluvnými stranami.
7.4 Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, jeden pre predávajúceho a tri pre
kupujúceho.
7.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1.
7.6 Účastníci zmluvy prehlasujú, že táto zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle,
obsahu zmluvy porozumeli, zmluva nebola uzatvorená pod nátlakom, v tiesni, ani za nápadne
nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi.
V Trnave, dňa .......................

............................................
Martin Mečiar
Konateľ spoločnosti

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

............................................
Ing. Tibor Mikuš, PhD.
predseda TTSK
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Príloha č.1 - tabuľka s opisom predmetu obstarávania
VYBAVENIE DO POSILŇOVNE

a 209 žinenka
b 209 rebriny z tvrdého dreva

c 209

kombinovaný posilňovací stroj multifunkčná lavička polohovateľná, činkový stojan s nosnosťou
120 kg, cvičisko Butterfly s nosnosťou 60 kg, horná kladka - 60 kg, predkopávanie a zakopávanie
- 60 kg

d 209 lavička

cena celkom cena celkom
v EURO bez v EURO s
DPH
DPH

ks

cena za
ks/Euro

2000x900x100 1

1986,45

1986,45

2383,74

2000x900x50

2

2445,35

4890,70

5868,84

1

2956,35

2956,35

3547,62

1700x300x350 1

1244,45

1244,45

1493,34

1

2965,85

2965,85

3559,02

Popis

magnetický rotoped s manuálnym ovládaním 8 stupňovej záťaže, , polohovateľné riadidlá, merač
tepovej frekvencie v rukovätiach, nastaviteľné sedadlo, computer zobrazujúci čas cvičenia,
rýchlosť, prejdenú vzdialenosť, počet otáčok
e 209
Cena za vybavenie posilňovne

16852,56

Cena za dopravu

1801,34

Cena za montáž

2519,75

Cena SPOLU s DPH

21173,65

V prípade uvedenia značky resp.typu je možné ponúknuť ekvivalent
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