KÚPNA ZMLUVA
uzavretá podľa § 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. /Obchodný zákonník/ v platnom znení
I.
Zmluvné strany
1.1.

Kupujúci :
Domov pri kríži
Sídlo :
Pri kríži 26, 841 02 Bratislava
IČO :
00 641 405
DIČ :
2020919285
Zastúpený :
Mgr. Janka Dudoňová, riaditeľka
Osoby oprávnené jednať v technických veciach : Ing. Dana Šelcová
Bankové spojenie :
ČSOB a.s.
Číslo účtu :
Tel. /Fax:
E-mail:

1.2.

Predávajúci :
Medenta, s.r.o.
Sídlo :
Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava
IČO :
46 703 306
DIČ :
2023530509
IČ DPH :
Zapísaný v Obchodnom registri Okres. súdu BA I. , Odd.:81930/B
Zastúpený :
Osoby oprávnené jednať v :
- zmluvných veciach :
- technických veciach :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
Telefón :
Fax :
E – mail :

Ing. Robert Holka
Ing. Robert Holka
Ing. Robert Holka
Fio banka, a.s.

II.
Predmet zmluvy
2.1.

Predávajúci sa zaväzuje, že pre kupujúceho dodá jednorázové jemné ochranné
rukavice v súlade s predmetom zákazky: Nákup a dodávka jednorázových jemných
ochranných rukavíc – Domov pri kríži, Bratislava, ktorá je výsledkom verejného
obstarávania v rámci §9 ods.9, zák. č.25/2006 Z. z.

Za predávajúceho:

Za kupujúceho:
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2.2.
2.3.

2.4.

Kupujúci sa zaväzuje za podmienok uvedených v tejto zmluve zaplatiť predávajúcemu
cenu za dodávku tovaru dohodnutú v článku III., pričom jednotková cena predmetu
zákazky je uvedená v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.
Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar riadne, včas, v požadovanej kvalite
a na požadované miesto.
Predmet kúpy musí spĺňať technické špecifikácia, uvedené v prílohe č.1 a vo výzve na
predkladanie ponúk, musí vyhovovať parametre stanovené základnou európskou
normou na ochranné rukavice EN 420 2003 a právnym predpisom.
Súčasťou dodávky je odovzdanie dokladov v slovenskom jazyku, ktoré sa na tovar
vzťahujú a to najmä – Certifikát, alebo osvedčenie o zhode výrobku podľa normy EN
420 2003.

III.
Čas plnenia
3.1.

3.2.

Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy na základe čiastkových objednávok
kupujúceho podľa aktuálnej potreby v danom kalendárnom roku 2014. Požadovaný
tovar v objednanom množstve bude vydaný kupujúcemu do 2 dní od nahlásenia
objednávky.
Začiatok realizácie: do 7 dní odo dňa podpisu zmluvy o dielo.
Táto zmluva je uzatvorená na dobu určitú do 31.12.2014.
IV.
Cena plnenia

4.1.

4.2.

4.3.

Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z.
v znení neskorších predpisov, a to nasledovne:
Cena v EUR za 1 bal./100 ks tovaru bez DPH :
3,95
DPH 20%: nie je platca DPH
Cena celkom v EUR za 1 bal./100ks tovaru s DPH:
3,95
slovom: tri eurá deväťdesiatpäť centov s DPH.
Špecifikácia ceny za 1ks tovaru je uvedená v Prílohe č. 1 k zmluve. Požadovaný tovar
sa bude dodávať v súlade s ročným objemom schváleným kupujúcim na tento účel
v sume do 3000 EUR vrátane DPH.
Cena za 1 ks tovaru je dohodnutá ako cena maximálna. Dohodnutá cena zahrňuje
dopravné náklady na dopravu predmetu kúpy , náklady na dodanie a vyloženie tovaru
na miesto plnenia zmluvy a všetky ostatné náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu
v súvislosti s dodaním predmetu kúpy v požadovanej kvalite /napr. colné poplatky,
balné, poistenie dodávky do miesta plnenia, certifikačný poplatok a pod./
Dohodnutú kúpnu cenu je možné zmeniť iba v prípade zmeny colných resp. daňových
predpisov v čase od uzavretia zmluvy do konca platnosti zmluvy v súlade s
touto zmluvou a prípadnou zmenou uvedených právnych predpisov.

Za predávajúceho:

Za kupujúceho:

Strana 2 zo 4

V.
Fakturácia a platobné podmienky
5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu v súlade s jednotkovou cenou za
1ks tovaru podľa prílohy č.1 tejto zmluvy. Celková súčet všetkých faktúr
v kalendárnom roku 2014 nesmie prevýšiť ročný objem vo výške 3000 EUR s DPH.,
schválený kupujúcim na tento účel.
Lehota splatnosti faktúr sa na základe dohody zmluvných strán určuje na 30 dní
a začne plynúť odo dňa preukázateľného doručenia faktúry kupujúcemu.
Faktúry, ako daňový doklad budú mať náležitosti ustanovené všeobecne záväznými
právnymi predpismi, najmä Zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v platnom znení. Ak faktúra nebude obsahovať zákonom stanovené náležitosti,
kupujúci je oprávnený ju pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia. Nová
lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry kupujúcemu.
Kupujúci neposkytne predávajúcemu finančný preddavok.

VI.
Miesto plnenia a spôsob prevzatia
6.1.
6.2.

Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy do sídla kupujúceho, Domov pri kríži, ul.
Pri kríži 26, Bratislava.
Po dodaní predmetu zmluvy do miesta plnenia, podpíše kupujúci dodací list, ktorý
bude obsahovať rozsah dodaného plnenia /počet ks dodaného tovaru/.

VII.
Sankcie
7.1.
7.2.

V prípade, že predávajúci nedodrží zmluvný termín plnenia dodávky, uhradí zmluvnú
pokutu vo výške 0,5% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
V prípade, že kupujúci je v omeškaní s úhradou faktúry za predmet zmluvy, uhradí
úrok z omeškania 0,5% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.. Týmto nie je dotknutý
nárok na náhradu škody.

VIII.
Záverečné ustanovenia
8.1.

Kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť, okrem dôvodov, ktoré sú upravené
v Obchodnom zákonníku a platia pre uzavreté kúpne zmluvy, a tiež z dôvodu, ak
predávajúci nedodá predmet kúpy v lehote do 5 pracovných dní od nahlásenia
objednávky.

Za predávajúceho:

Za kupujúceho:
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Zmeny obsahu zmluvy môžu nastať výlučne na základe dohody zmluvných strán, a to
podpísaním písomného dodatku k zmluve, ktoré budú podpísané oboma zmluvnými
stranami. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť
v lehote do 3 pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po
tú istú dobu je týmto návrhom viazaná zmluvná strana, ktorá ho podala. Ak nedôjde
k dohode o znení dodatku k zmluve, oprávňuje to obe strany, aby ktorákoľvek z nich
požiadala súd o rozhodnutie.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Je
vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých 2 si ponechá kupujúci a 2 obdrží
predávajúci.
Účinnosť nadobudne nasledujúci deň po zverejnení na web stránke objednávateľa.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju
slobodne a vážne, nie v tiesni a nie za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu
s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
Zmluvné strany vyhlasujú, že súhlasia so zverejnením znenia zmluvy, vrátane jej
príloh a podpisu štatutárneho zástupcu, na internete v súlade s platnými právnymi
predpismi.
Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je príloha č.1.

Bratislava, dňa ............................

Bratislava, dňa ...................

Za kupujúceho:

Za predávajúceho:

.........................................................
Mgr. Janka Dudoňová – riaditeľka v. r.

..........................................................
Ing. Róbert Holka v. r.

Príloha č. l

Špecifikácia ceny
P. č. Názov tovaru

1

2

m. j.

jednorazové jemné ochranné rukavice
vyrobené z nitrilu bez prímesí,
hrúbka 0,12 mm, dĺžka 24 cm, 1 bal.
rolovaný okraj, pudrované, veľkosť
M, výkonnostný stupeň úchopovej
schopnosti 5, balenie á 100 ks
rukavíc
jednorazové jemné ochranné rukavice
vyrobené z nitrilu bez prímesí,
hrúbka 0,12 mm, dĺžka 24 cm, 1 bal
rolovaný okraj, pudrované, veľkosť
L, výkonnostný stupeň úchopovej
schopnosti 5, balenie á 100 ks
rukavíc
Spolu:

Nie som platca DPH.

Cena
DPH
v eur bez 20%
DPH

3,95

3,95

-

Cena v eur
s DPH

3,95

-

3,95

7,90

