
Kúpna zmluva 
{uzavretá podľa § 409 Obchodného zákonníka) 

Kupujúci: 

štatutárny zástupca: 
Bankové spojenie, č. účtu: 
IČO: 
DIČ: 

Predávajúci: 

Zastúpený: 
IČO: 
IČDPH: 
DIČ: 
Zapísaný: 
Bankové spojenie, č. účtu: 

Článok 1 
Zmluvné strany 

Mesto Zlaté Moravce 
Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce 
Ing. Peter Lednár, CSc. - primátor 
VÚB Banka Nitra, 33422162/0200 
00308676 
2021058787 

Alexander Consulting, s.r.o. 
Radlinského 34/A, 81107 Bratislava 
TomášJančo,konateľ 

47 223 502 
SK 2023846154 
2023846154 
na Okresnom súde Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka 90536/B 
ČSOB Banka Bratislava, 4018639660/7500 

Preambula 

Kúpna zmluva sa uzatvára na základe výsledkov z verejného obstarávania s názvom Spotrebný tovar 
a projektový materiál, školiaci materiál a potreby pre projekt „Ďalšie vzdelávanie - cesta k zlepšeniu kvality 
života seniorov". Kupujúci - verejný obstarávateľ postupoval pri obstaraní predmetu zmluvy podľa zákona č. 
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
pričom úspešným uchádzačom v predmetnom verejnom obstarávaní sa stal predávajúci. 

Článok II 
Predmet kúpy 

Predávajúci sa 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 Mesto Zlaté Moravce, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce. 

3.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu predmet kúpy najneskôr do 31.05.2014. 

3.3 Záväzok kupujúceho dodať predmet kúpy je splnený protokolárnym odovzdaním tovaru riadne a včas. 



Článok IV 
Cena a platobné podmienky 

4.1 Celková cena je dohodnutá v sume: 
K tejto sume je pripočítaná DPH vo výške 20%: 
Celková fakturovaná suma je vo výške: 
Bližšia špecifikácia ceny je uvedená v prílohe č. 1. 

5 250,90 EUR 
nie je platiteľ DPH 
5 250,90 EUR 

4.2 Kupujúci zaplatí predávajúcemu cenu dohodnutú v bode 4.1 tejto zmluvy na základe faktúry vystavenej 
predávajúcim po dodaní tovaru. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od doručenia faktúry kupujúcemu. 

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 EUR a celková fakturovaná suma; meno osoby, ktorá faktúru vystavila; 
pečiatka a podpis oprávnenej osoby predávajúceho podľa tejto zmluvy na každom liste faktúry. Ak faktúra 
nebude úplná alebo nebude obsahovať správne údaje, 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 platby je kupujúci povinný zaplatiť úroky z omeškania v sadzbe podľa § 369 ods. 2. 
Obchodného zákonníka„ Do tejto doby sa nezapočítava doba čakania Kupujúceho na rozhodnutie 
certifikačných orgánov o schválení finančných prostriedkov uvedených v žiadosti o platbu, pokiaľ 

preukázateľne dôvod omeškania nebol spôsobený konaním na strane Kupujúceho. 

5.2 V prípade, že predávajúci dodá predmet kúpy viac ako 5 dní po dohodnutom termíne odovzdania, zaplatí 
predávajúci zmluvnú pokutu vo výške 20% z celkovej kúpnej ceny, viď. článok IV, bod 4.1. 

5.3 K ukončeniu zmluvy môže dôjsť písomnou dohodou oboch zmluvných strán alebo odstúpením podľa 
ustanovení Obchodného zákonníka. V prípade ukončenia zmluvy odstúpením od zmluvy jednou zo 
zmluvných strán, si zmluvné strany zúčtujú vzájomne poskytnuté plnenia tak, aby nedošlo na žiadnej 
strane k bezdôvodnému obohateniu. 

Článok Vl 
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 odo dňa prevzatia za predpokladu dodržiavania pokynov výrobcu, 
ktoré sú uvedené v návode na obsluhu. 

6.3 Záručná doba začína plynúť dňom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, to je dňom protokolárneho 
prevzatia tovaru. 

Článok VII 
Záverečné ustanovenia 

7.1 V ostatných touto zmluvou neupravených vzťahoch sa budú zmluvné strany riadiť príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho s dodávaným 
tovarom/prácami/službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými 
osobami v zmysle článku 12 týchto VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 



7.2 Meniť, doplňovať, alebo zrušiť túto zmluvu je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú 
vyhotovené so súhlasom obidvoch strán a podpísané oboma zmluvnými stranami. 

7.3 Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, 1 pre predávajúceho a 1 pre kupujúceho. 

7.4 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. 

7.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom 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. 

7.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1: Ocenený výkaz (rozpočet) všetkých položiek tovaru 

V ZI ' h M . h dv J y. / ,J; !it atyc oravc1ac , na ......... : ..... / V Zlatých Moravciach, dňá .~ .. ?.·.:.~.~~ 2014 

~ SVET KURZOV 
Oli' 

Alexander consultlng s.r.o. IČO: 47223502 
Radlinského 34/A DIČ: 2023846154 
811 07 Bratislava /
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Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor 

Predávajúci Kupujúci 


