Kúpna zmluva č.1/2015
uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
Čl. I
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Meno:
Tribečské múzeum v Topoľčanoch
Sídlo:
Krušovská ul. č. 291, 955 01 Topoľčany
Zastúpený:
PhDr. Blažena Šmotláková, riaditeľka
IČO:
36102610
DIČ:
2021470352
Peňažný ústav:
Štátna pokladnica
Číslo účtu:
7000 311 732/8180
(ďalej len objednávateľ)
Dodávateľ:
Obchodné meno: Jozef Merašický - NÁBYTOK
Sídlo:
Poľovnícka 347/23, 955 01 Tovarníky
Zastúpený:
Jozef Merašický, konateľ
IČO:
17621992
DIČ:
1020443952
IČ DPH:
SK1020443952
Peňažný ústav:
SLSP Topoľčany
Číslo účtu:
0038551588/0900
(ďalej len dodávateľ)
Čl. 2
Preambula
Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil metódu verejného obstarávania
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, ktorej víťazom sa stal dodávateľ.
Čl. 3
Predmet zmluvy
3.1 Predmetom zmluvy je dodávka tovarov (kancelársky nábytok) v nasledovnom rozsahu:
Názov tovaru
Množstvo v ks
1. Skriňa dvojdverová šatníková
1
2. Skriňa dvojdverová štvorpolicová
1
3. Stôl kancelársky s výrezom/ ľavá strana
1
4. Stôl kancelársky s výrezom / pravá strana
1
5. Kontajner trojzásuvkový
2
6. Recepčný pult
1
7. Skriňa dvojdverová s voľnými policami
1
8. Skrinka dvojdverová trojpolicová
2
9. Skrinka dvojdverová policová
1
10. Skrinka dvojdverová s voľnou úložnou plochou
1
____________________________________________________
Spolu
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3.2 Konkrétna technická špecifikácia a technické vlastnosti predmetu zmluvy sú uvedené
v prílohe č. 1 zmluvy.
Čl. 4
Dodacie podmienky
4.1 Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy podľa Čl. 3 zmluvy do 18. decembra 2015.
4.2 Presný deň dodania predmetu zmluvy dodávateľ tovaru objednávateľovi oznámi na tel. č.
038/5323021 najneskôr 2 pracovné dni vopred. Objednávateľ sa zaväzuje v dohodnutom
termíne objednaný tovar prevziať.
4.3 Miesto plnenia zmluvy: Tribečské múzeum v Topoľčanoch, Krušovská 291, Topoľčany.
4.4 Spolu s tovarom bude objednávateľovi odovzdaný dodací list.
Čl. 5
Zmluvná cena
5.1 Kúpna cena bola stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená cenovou ponukou, ktorá tvorí
prílohu č. 1 k tejto zmluve.
5.2 Cena za dodanie predmetu zmluvy v rozsahu podľa Čl. 3 je nasledovná:
Cena bez DPH: ...................................... 1466,70 €
DPH 20 %:
........................................ 293,30 €
Celková cena spolu s DPH: ..................1760,00 €
Slovom: Jedentisícsedemstošesťdesiat EUR.
Táto cena je konečná a nemenná.
5.3 V zmluvnej cene sú zahrnuté všetky náklady dodávateľa spojené s plnením predmetu
zmluvy podľa Čl. 3 tejto zmluvy vrátane obalu a dopravy na miesto plnenia.
Čl. 6
Platobné podmienky
6.1 Právo na zaplatenie zmluvnej ceny vzniká dodávateľovi riadnym dodaním predmetu
zmluvy podľa Čl. 3 na miesto plnenia zmluvy.
6.2 Splatnosť faktúry je 14 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.
6.3 Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru, ak nemá zákonom a zmluvou požadované
náležitosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota
splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry.
Čl. 7
Práva a povinnosti zmluvných strán
7.1 Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy v bezchybnom a kompletnom stave, v
dohodnutom rozsahu a termíne.
7.2 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať predmet zmluvy z dôvodu
nedodržania kvality, množstva a technických vlastností tovaru špecifikovaného zmluvou.
Čl. 8
Zmluvné pokuty
8.1 V prípade nedodržania termínu dodania predmetu zmluvy dodávateľovi hrozí pokuta vo
výške 0,02 z hodnoty predmetu zmluvy za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej
pokuty nezaniká nárok objednávateľovi na prípadnú náhradu škody.
8.2 V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry môže dodávateľ objednávateľovi
fakturovať úrok z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Za
deň úhrady sa považuje dátum odpisu príslušnej čiastky z účtu kupujúceho.
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Čl. 9
Záverečné ustanovenia
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim
dňom po dni zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.
Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov odsúhlasených
oboma zmluvnými stranami.
Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na znak
čoho pripájajú svoje podpisy.
Vzťahy neupravené v tejto zmluve sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami obchodného
a občianskeho zákonníka.
Zmluva bola vyhotovená v troch rovnopisoch, z toho dva rovnopisy pre objednávateľa
a jeden rovnopis pre dodávateľa.
Neoddeliteľnú súčasť zmluvy tvorí príloha č. 1 (cenová ponuka).

V Topoľčanoch 16. 11. 2015

…………………………
objednávateľ

…………………………
dodávateľ
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