Kúpna zmluva - návrh

Kúpna zmluva č. 20211029
uzatvorená na základe § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. v znení
neskorších predpisov

čl. I.
Zmluvné strany
Kupujúci:
Názov: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Sobrance.
Sídlo: Gorkého 365/35 ,073 01 Sobrance.
IČO: 31951643
DIČ: 2020747333
Kontaktná osoba :
tel. č. kontaktnej osoby:
e-mail kontaktnej osoby:
adresa hlavnej stránky /URL/:

ThLic. Jozef Kellö , farár
0911 911 047
grkfarasob@centrum.sk
www.sobrance.grkatke.sk

(ďalej ako „Kupujúci“)
a
Predávajúci:
Obchodné meno (názov): EUROGASTROP, s.r.o.
Sídlo:
Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov
Registrácia:
Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 20057/P
IČO:
44137761
DIČ:
2022594453
IČ DPH:
SK2022594453
Štatutárny orgán:
Klára Pribulová
Mobil:
0907 929 659
Bankové spojenie:
Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu:
SK33 7500 0000 0040 1335 2724
E-mail:
marian@eurogastrop.sk
(ďalej ako „Predávajúci“)

Preambula
Zmluvné strany uzatvárajú túto Kúpnu zmluvu ako výsledok procesu verejného obstarávania
zákazky s názvom:
„ Komunitno sociálne centrum Gréckokatolíckej farnosti Sobrance – vybavenie kuchyne.“
Úvodné ustanovenie
Predávajúci na strane jednej a kupujúci na strane druhej v súlade s ustanoveniami § 409 a nasl.
Obchodného zákonníka uzatvárajú túto kúpnu zmluvu (ďalej len „zmluva“).
Čl. I
Predmet zmluvy
1.1. Predávajúci sa na základe tejto zmluvy zaväzuje dodať kupujúcemu hnuteľné veci (tovar)
a previesť na neho vlastnícke právo k tovaru a kupujúci sa zaväzuje tento tovar od predávajúceho
prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu.
1.2. Predmet plnenia /ďalej len tovar/ je dodávka gastronomického zariadenia, montáž a zaškolenie
obsluhy. Špecifikácia a množstvo predmetu zmluvy tvorí prílohu tejto zmluvy.
Čl. II
Miesto a čas plnenia
2.1. Miesto plnenia je gréckokatolícky chrám Gorkého 337, 073 01 Sobrance.
2.2. Záväzok bude splnený prevzatím tovaru kupujúcim na základe dodacieho listu a montážou.
2.3. Termín plnenia zmluvy je do 120 dní od písomnej výzvy adresovanej predávajúcemu.

Čl. III
Kúpna cena, platobné a fakturačné podmienky
3.1. Právo na zaplatenie zmluvnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným splnením jeho
záväzku, t.j. dodaním kompletného predmetu plnenia v stanovenej lehote včítanie montáže.
3.2.Zmluvné strany sa v súlade so zákonom NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších
predpisov dohodli na zmluvnej cene za cely predmet plnenia uvedený v čl. I tejto zmluvy
Cena bez DPH:
DPH :
Cena s DPH:

11351,00 EUR
2270,20 EUR
13621,20 EUR

V cene sú zahrnuté všetky náklady na :
- dovoz do miesta plnenia - gréckokatolícky chrám Gorkého 337, 073 01 Sobrance,
-montáž a zaškolenie obsluhy .

3.3. Úhrada predmetu plnenia bude realizovaná bezhotovostným spôsobom na základe faktúry
vystavenej predávajúcim ihneď po dodaní kompletného predmetu plnenia. Neoddeliteľnou súčasťou
faktúry bude dodací list predmetu plnenia.
Úhrada faktúry bude realizovaná z nenávratného finančného príspevku zo zdrojov IROP a z vlastných
zdrojov zadávateľa zákazky.
Splatnosť faktúry je do 60 dní od dátumu jej doručenia do sídla kupujúceho.
3.4. Faktúra vystavená predávajúcim musí spĺňať náležitosti daňového dokladu .
3.5. V prípade ak faktúra nebude v súlade s platnými právnymi predpismi, budú v nej uvedené
nesprávne údaje alebo nebude obsahovať všetky požadované náležitosti a podmienky, je to dôvod na
odmietnutie faktúry kupujúcim a jej vrátenie na prepracovanie. Nová lehota splatnosti začne plynúť
až po doručení novej faktúry do sídla kupujúceho. Kupujúci je povinný uviesť dôvod vrátenia faktúry.

Čl. IV
Povinnosti predávajúceho a kupujúceho
4.1. Predávajúci je povinný dodať predmet plnenia v tejto zmluve v dohodnutom množstve, kvalite,
čase a cene.
4.2. Kupujúci je povinný prevziať predmet plnenia a uhradiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu
spôsobom a v termíne špecifikovanom v čl. III tejto zmluvy.
4.3. V prípade servisných zásahov je kupujúci povinný zabezpečiť sprístupnenie zariadenia servisným
technikom predávajúceho.
Čl.V
Nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru
5.1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru dňom jeho zaplatenia.
Čl.VI
Prechod nebezpečenstva škody na tovare
6.1. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho dňom prevzatia tovaru.
Čl. VII
Záruka, záručný a pozáručný servis
7.1. Záručná doba poskytnutá predávajúcim na tovar je 12 mesiacov od dňa prevzatia predmetu
plnenia.

7.2. Počas plynutia záručnej doby za dodaný tovar je predávajúci povinný prípadné vady tovaru
bezplatne odstrániť, a to v lehote 7 dní od ich ohlásenia kupujúcim formou písomnej reklamácie.
Písomná reklamácia musí obsahovať min. tieto údaje:
• označenie kúpnej zmluvy
• dátum dodania tovaru
• druh dodaného tovaru
• opis vady tovaru a ako sa prejavuje
7.3. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré
zodpovedá predávajúci.
7.4. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predmet plnenia v okamihu prevodu na Kupujúceho, a
v rozsahu záručných podmienok za vady, ktoré sa na tovare vyskytnú v záručnej dobe. Ak nestanoví
táto Zmluva inak, riadi sa zodpovednosť Predávajúceho za vady príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka v platnom znení.
Čl. VIII
Ostatné dojednania
8.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú bez prieťahov informovať o všetkých skutočnostiach,
ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu dodávky a budú pristupovať k svojim
povinnostiam tak, aby nevznikli žiadne škody alebo sa znížila hodnota diela.
8.2 Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné, technické a finančné informácie, ktoré im boli zverené
zmluvným partnerom alebo ich získali v prípravnom období a počas realizácie diela, nesprístupnia
tretím osobám bez písomného súhlasu zmluvného partnera.
Článok č. IX
Záverečné dojednania
9.1 Ostatné podmienky a vzťahy medzi zmluvnými stranami, nešpecifikované v tejto zmluve, sa
budú riešiť v súlade s Obchodným zákonom, Zákon č. 513/1991 Zb. z. a jeho novelami.
9.2 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č.1(cenová ponuka zhotoviteľa vypracovaná na
základe výkazu výmer-zadania ).
9.3 Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia zmluvy.
Podstatným porušením zmluvy zo strany predávajúceho sa pre účely tejto zmluvy rozumie:
-

nedodržanie zmluvného termínu dodávky,
strata oprávnenia vykonávať predmetnú činnosť.

Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej
strane. Pri odstúpení od zmluvy z dôvodov na strane predávajúceho, má kupujúci právo na náhradu
škody, spôsobenej mu z titulu porušenia záväzkov.

9.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
9.6 V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom NFP, resp.
neposkytnutia regionálneho príspevku, kupujúci si vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej
podmienky a následne zmluvu anulovať.
9.7 Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam.
Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými
tovarmi kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku,
a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a. Poskytovateľ regionálneho príspevku a ním poverené osoby,
b. Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
c. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené
osoby,
d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR
a EÚ.

9.8 Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch. Kupujúci obdrží dva a predávajúci
rovnopis.

V Sobranciach, dňa 24.11.2021

Kupujúci: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Sobrance
...............................................
ThLic. Jozef Kellö, farár

Príloha č.1 : Položkovitý rozpočet

jeden

V Prešove, dňa 29.10.2021

Predávajúci: EUROGASTROP, s.r.o., Prešov
................................................
Klára Pribulová

Príloha č.1 : Položkovitý rozpočet
P. č.

Názov tovaru – zariadenia

1

Pracovný stôl s policou

2

ks

Cena celkom
bez DPH

DPH 20 %

Cena s DPH
celkom v €

1

290,00

58,00

348,00

Elektrický konvektomat

1

2720,00

544,00

3264,00

3

Podstavec pod konvektomat 5, 7 x GN 1/1

1

243,00

48,00

291,60

4

Zmäkčovač vody manuálny ,,LT" 3/8“ - 8 l

1

51,00

10,20

61,20

5

Fritéza elektrická - 2x8 l / 400 V

1

383,00

76,60

459,60

6

Sporák plynový s rúrou 80x72x90 cm

1

3357,00

671,40

4028,40

7

Varná stolička plynová 50x50x45 cm

1

392,00

78,40

470,40

8

Drez zváraný

1

268,00

53,60

321,60

9

Sprcha tlaková do stola

2

152,00

30,40

182,40

10

Regál s policami

1

362,00

72,40

434,40

11

Regál s policami

1

369,00

73,80

442,80

12

Umývací stôl so zásuvkou

1

453,00

90,60

543,60

13

Sprcha tlaková do stola

1

152,00

30,40

182,40

14

Umývačka na sklo a biely riad s odpadovým
čerpadlom

1

1557,00

311,40

1868,40

15

Zmäkčovač vody manuálny ,,LT" 3/4“ - 12 l

5

62,00

12,40

74,40

16

Montáž
zariadenia

1

540,00

108,00

648,00

11351,00

2270,20

13621,20

CELKOM

