Kúpna zmluva
uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., v znení neskorších zmien a doplnení
a podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov .

Zmluvné strany
Kupujúci v prvom rade :
Štatutárny zástupca :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
DIČ :
IČO :
IČ DPH :
Kupujúci v druhom rade :

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl. m. SR Bratislavy
Junácka 4, 831 04 Bratislava
Ing. Jozef Chynoranský, riaditeľ
VÚB - Bratislava
42934 - 012/0200
2020801695
179 663
SK2020801695

V zastúpení :
IČO :
Bankové spojenie :
Č. účtu :

Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
doc. RNDr. Milan Ftáčnik CSc., primátor
603 481
VÚB - mesto
6327012/0200

IČ DPH :

nie je plátca

(ďalej len „ kupujúci“)

Predávajúci :

Štatutárny zástupca :
IČO :
DIČ :
IČ DPH :
Číslo účtu :
(ďalej len „ predávajúci“)

BFC SK s.r.o.
A.Hlinku 905/13
962 12 Detva
Jozef Chudý, konateľ
36637343
2022005084
SK2022005084
8533514/5200

Čl. I
Predmet kúpnej zmluvy
1. Predmetom kúpnej zmluvy je záväzok účastníkov kúpnej zmluvy na nákup vysokozdvižného vozíka – HELI
typ VG 18 podľa § 409 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka podľa prílohy č. 1, pre objekt Zimný štadión
Ondreja Nepelu s dopravou na miesto určenia kupujúcim - Zimný štadión Ondreja Nepelu, Odbojárov č.9,
831 04 Bratislava.

2. Začiatok plnenia predmetu kúpnej zmluvy je deň platnosti a účinnosti tejto kúpnej zmluvy.
3. Predávajúci sa na základe tejto kúpnej zmluvy zaväzuje dodať kupujúcemu predmet plnenia kúpnej zmluvy a kupujúci sa
zaväzuje dodaný tovar prevziať v súlade s kúpnou zmluvou a zaplatiť predávajúcemu dohodnutú cenu.

Čl. II
Realizácia dodávky, dodacie podmienky
1. Na základe tejto kúpnej zmluvy bude dodávka pre kupujúceho realizovaná nákupom u zaviazanej strany,
t. j. u predávajúceho.
2. Sortiment požadovaného druhu tovaru, množstvo, termín a miesto dodávky sú určené kupujúcim v čl. I.
bodu 1 tejto zmluvy. Dodávka bude realizovaná termíne : do 21 dní od podpísania kúpnej zmluvy.
3. Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar na miesto určenia vlastnou dopravou.
4. Predávajúci splní dodávku odovzdaním tovaru na určenom mieste objednávateľa.
5. Prevzatie tovaru vykoná osobne na mieste dodania tovaru poverený zamestnanec kupujúceho, ktorý
vykoná kontrolu množstva a kvality tovaru. Predávajúci súčasne s dodávkou tovaru zašle kupujúcemu
dodací list a kupujúci sa zaväzuje prevzatie dodávky písomne potvrdiť na dodacom liste.
6. Poverený zamestnanec kupujúceho môže dodávku tovaru odmietnuť v prípade nedodržania parametrov
tovaru alebo viditeľného poškodenia.
7. Predmet plnenia bude zabalený v ochranných obaloch podľa štandardného balenia výrobcu. Na obale bude
označenie typu tovaru, názov a štandardné údaje o výrobku.
8. Vlastnícke právo na dodaný tovar vzniká kupujúcemu prevzatím tovaru na základe potvrdeného
dodacieho listu a po úhrade platnej faktúry za dodaný tovar.

Čl. III
Miesto dodania tovaru
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet tejto zmluvy kupujúcemu do miesta určenia - Zimný štadión
Ondreja Nepelu, Odbojárov č.9, 831 04 Bratislava, kontaktná osoba : Jozef Klačanský – 0903 727142.
2. Nebezpečenstvo krádeže, poškodenia a pod. predmetu zmluvy prechádza z predávajúceho na kupujúceho
dňom prevzatia predmetu zmluvy splnomocneným zamestnancom kupujúceho.

Čl. IV
Cena
1. V cene tovaru podľa prílohy č. 1 tejto kúpnej zmluvy sú zahrnuté náklady spojené s dodaním tovaru na
miesto určenia, dopravy na mieste určenia kupujúcim bez účtovania ďalších poplatkov za dodaný tovar.
2. Kúpna cena je určená dohodou v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona
č.196/2000 Z. z. a jeho vykonávacej vyhlášky MF SR č. 375/1999 Z. z.
Cena za predmet zmluvy bez DPH : 13 450,00 €
Sadzba DPH % : 20
Výška DPH : 2 690,00 €
Spolu s DPH : 16 140,00 €
Cena slovom : šesťnásťtisícstoštyridsať euro

Čl. V

Platobné podmienky
1. Platba za dodaný tovar bude realizovaná formou prevodného príkazu prostredníctvom finančného
ústavu kupujúceho po prevzatí predmetu kúpnej zmluvy na základe vystavenej faktúry spolu s dodacím
listom.
2. Kupujúci si vyhradzuje právo vrátiť na doplnenie neúplnú faktúru, alebo na prepracovanie faktúru, ktorá
nebola v súlade s dodacím listom, alebo by nemala náležitosti daňového dokladu.
3. Lehota splatnosti faktúr bude minimálne 30 dní, ak sa obe zmluvné strany nedohodnú inak resp. po
pridelení finančných prostriedkov z rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že splatnosť
faktúry pripadne na deň pracovného voľna, alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti
považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.

Čl. VI
Zmluvné pokuty
1. V prípade, že predávajúci nedodrží termín dodávky, kupujúci je oprávnený uplatniť si voči
predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z nedodaného objemu dodávky za každý deň
omeškania.
3. V prípade neuhradenia faktúry v termíne jej splatnosti predávajúci má právo požadovať od
kupujúceho
úrok z omeškania vo výške 0,05 % z ceny neuhradenej faktúry za každý deň omeškania.

Čl. VII
Náhrada škody
1. Zmluvnými pokutami nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu spôsobenej škody.

Čl. VIII
Reklamačné podmienky
1. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar spĺňa kvalitatívne parametre podľa platných noriem a na dodaný
tovar poskytuje záruku.
2. Kupujúci sa zaväzuje pri prevzatí tovaru vykonať kontrolu tovaru. Viditeľné vady a nekomplexnosť dodávky
je povinný oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich zistení najneskôr do konca záručnej
doby.
3. Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru, ktoré boli spôsobené zlou manipuláciou, alebo nevhodným
skladovaním kupujúceho.
4. Predávajúci sa zaväzuje vadné plnenie vysporiadať v záručnej lehote bezplatnou výmenou vadného
tovaru za nový tovar, dodávkou chýbajúceho tovaru na vlastné náklady, znížením ceny, dobropisom,
opravou alebo novým plnením podľa dohody u každého konkrétneho prípadu.
5. Predávajúci sa zaväzuje odstrániť uznané reklamované vady alebo dodať chýbajúci tovar do troch dní po
obdržaní reklamácie.
6. Predávajúci poskytuje na zakúpený tovar záruku 2 roky, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru.

Čl. IX
Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Kupujúci má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prípade porušenia dodacích podmienok
predávajúcim.
2. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy platia ustanovenia § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
Čl. X.
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné právne vzťahy výslovne touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami zákona č. 25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní ako aj príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
a platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami, účinná dňom nasledujúcim
po dni jej zverejnenia v zmysle. Z.č.546/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú riadiť sa v plnom rozsahu ustanoveniami tejto zmluvy.
4. Zmluva sa končí vzájomným vyrovnaním záväzkov zmluvných strán.
5. Prípadné ustanovenia zmluvy, ktoré sa v budúcnosti stanú neplatnými z dôvodu rozporu s platným právnym
poriadkom, nezakladajú neplatnosť celej zmluvy; jej ďalšie ustanovenia ostávajú v platnosti. Dotknuté
neplatné ustanovenia sa zmluvné strany zaväzujú upraviť tak, aby nová úprava bola čo najbližšie úprave
pôvodnej a umožnil sa tak dosiahnuť účel zmluvy.
6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých po jej podpise každá zmluvná strana obdrží dva
rovnopisy.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli riadne oboznámené, že nebola uzavretá v tiesni, ani za
iných jednostranne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju slobodne, nie
v tiesni, ani nie za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne
podpisujú.
Príloha kúpnej zmluvy : Cenová ponuka
V Bratislave, dňa :

........................................
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., v.r.
primátor

V Bratislave, dňa :

..................................................
Ing. Jozef Chynoranský, v.r.
riaditeľ

V Bratislave, dňa :

...................................................
Jozef Chudý , v.r.
konateľ spoločnosti

