
 

KÚPNA   ZMLUVA  

(ďalej len „Zmluva“) 

 

uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka , § 3 ods. 2 a § 11 Zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon“), medzi týmito zmluvnými stranami 

 

 

Zmluvné strany 

 

Kupujúci:           „FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice 

                

                         Adresa sídla:                       Komenského č. 29, 934 01 LEVICE                          

zastúpený:                           PhDr. Robert Budinský MBA, štatutár zariadenia 

IČO:                                    00596825 

DIČ:                                    2021224128 

IČ DPH :                             nie je platca DPH 

Krajina:                               Slovenská republika 

Bankové spojenie:               Štátna pokladnica 

Číslo účtu:                          7000306861/8180 

                             IBAN:                             SK378180000000700036861 

Kontaktná osoba:                PhDr. Robert Budinský MBA 

Telefón:     + 421 36 6315 607 

E-mail:                   fenix@fenixlevice.sk 

Internetová adresa (URL)  www.fenixlevice.sk 

(ďalej len „kupujúci“) 

 

 

Predávajúci:       

Organizácia:                            Artspect spol. s r.o.  

Adresa:                Rybničná 40, 83106 Bratislava, Slovenská republika 

Zastúpená:                           Robert Klein - konateľ  

IČO:                47760265 

DIČ:                            2024083050  

IČ DPH:                                      SK2024083050 

Bankové spojenie:              Tatra banka a.s. 

IBAN:                SK40 1100 0000 0029 4505 4808 

Tel.:                            02/32661757 

Email:                               info@artspect.sk    

                            (ďalej len „predávajúci“) 

 

 

 

 

 

mailto:fenix@fenixlevice.sk


I. 

Preambula 

 

           Kupujúci na obstaranie predmetu tejto Zluvy použil postup v zmysle príslušných ustanovení § 

117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ktorej úspešným uchádzačom sa stal predávajúci. 

 

II. 

Predmet Zmluvy 

 

1. Predmetom tejto Zmluvy je dodávka evakuačných podložiek v počte 65 ks v celkovej hodnote 

5.265,- Eur bez DPH / 6.318,00 Eur s DPH v rátane dpravy za doručenie. Dodanie tovaru sa 

uskutoční dom 30. 7. 2018. 
 

Popis predmetu: Evakuačná podložka Krížový rozmer pre uloženie pod matrac, 4 elastické 

popruhy pre prichytenie podložky k matracu, 3 zapínacie pásy s prackou (jednoduchá manipulácia), 

2 ťažné popruhy. Podložku je možné použiť opakovane. Rozmery: 196 cm x 85 cm. Bezpečné 

zaťaženie 250 kg. Testované až na 350 kg. 

 

III. 

Dodacie podmienky 

 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy podľa čl. II. tejto Zmluvy v požadovanom množstve  

podľa písomnej objednávky. Kupujúci sa zaväzuje tento tovar prevziať. 

2. Miestom dodania je: „FÉNIX“ Zariadenie sociálnych služieb Levice, Komenského č.29, 934 01 

Levice 

3. Kontaktná osoba vo veciach objednávok: Mgr. Denisa Hlavácsová MBA, vedúca prev. úseku.  

4. Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť. 

5. Spolu s predmetom Zmluvy budú kupujúcemu odovzdané nasledovné doklady: faktúra a dodacií 

list s uvedeným množtva a jednotkovej ceny. 

6. Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záruku v trvaní 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť 

nasledujúcim dňom po podpísaní dodacieho listu/preberacieho protokolu.  Predávajúci poskytnutím 

záruky sa zaväzuje, že dodaný predmet zmluvy bude spôsobilý na určený účel, a že si zachová 

dohodnuté vlastnosti po dobu trvania záruky. 

 

IV. 

Cena Dohody 

1. Cena je splatná na základe faktúry predávajúceho, ktorá budú kupujúcemu odovzdaná súčasne 

s predmetom plnenia. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu a špecifikáciu ceny. 

Súčasťou faktúry musí byť dodací list alebo preberací protokol. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní 

odo dňa jej doručenia. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej 

finančnej sumy z účtu kupujúceho objednávateľa na účet predávajúceho 

2. Predávajúci zodpovedá, že obsah faktúry.. 

3. V cene tovaru je zahrnutá doprava a vyloženie tovaru na adrese kupujúceho. 

4. Kúpnu cenu v zmysle čl. IV Dohody  je možné meniť písomnou dohodou strán v prípade zmeny 

colných a daňových predpisov alebo DPH. 

 

 



V. 

Možnosť odmietnuť prebratie tovaru 

1. Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar z dôvodu nedodržania ceny, 

akosti, štruktúry alebo množstva tovaru špecifikovaného objednávkou, pokiaľ sa účastníci Zmluvy 

nedohodnú inak. 

 

VI. 

Práva a povinnosti účastníkov Zmluvy 

1. Predávajúci je povinný : 

 

Dodať predmet Zmluvy kupujúcemu v požadovanom rozsahu a množstve, v bezchybnom stave 

a v dohodnutej kvalite a množstve spresnenom v objednávke do skladu kupujúceho včas, čo kupujúci 

potvrdí  preberajúcim protokolom alebo podpísaním dodacieho listu. 

 

2. Kupujúci je povinný:  

 

Kupujúci je povinný požadovaný tovar objednávať písomnou formou. 

 

                                                                                      VII. 

Pokuty a sankcie 

 

1. Pre prípad nedodržania podmienok tejto Zmluvy dohodli účastníci Zmluvy nasledovné pokuty 

a sankcie: 

a) pre prípad omeškania predávajúceho s dodaním  predmetu Zmluvy pokuta vo výške 0,02 % 

z hodnoty predmetu Zmluvy za každý deň z omeškania. Zaplatením pokuty nezaniká nárok kupujúceho 

na prípadnú náhradu škody. 

b) pre prípad omeškania omeškania so zaplatením faktúry, je predávajúci kupujúcemu fakturovať 

úrok z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Za deň úhrady sa považuje 

dátum odpísania príslušnej čiastky z účtu kupujúceho. 

 

VIII. 

Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody za veci 

1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu Zmluvy dňom prevzatia tovaru. 

 

                                                                        IX. 

Osobitné ustanovenia 

 

1.    Zmluva  môže skončiť odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán. 

2.   Odstúpiť od zmluvy môže kupujúci v prípade podstatného porušenia zmluvných podmnienok druhou  

       zmluvnou stranou – predávajúcim.  

3.    Na tento účel sa podstaným porušením dohodnutých podmienok  rozumie zo strany predávajúceho  

       opakované : 

       a) nedodržanie termínu plnenia dohody 



b) nekvalitné plnenie dodávky, vadné plnenie dodávky 

c) nedodržanie kompletnosti dodávky podľa objednávky 

4.     Odstúpiť od dohody môže predávajúci v prípade, keď sa stalo plnenie zmluvných povinností pre  

        predávajúceho úplne nemožným. 

X. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Účastníci Zmluvy sa dohodli na tom, že záväzkový vzťah, vzniknutý na základe tejto Zmluvy sa 

riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

2. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží kupujúci dve 

a predávajúci dve vyhotovenia. 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma účastníkmi Zmluvy a účinnosť dňom 

nasledujúcim po zverejnení na internetovej stránke verejného obstarávateľa.   

4. Účastníci Zmluvy vyhlasujú, že sa so Zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na znak čoho 

pripájajú  svoje podpisy. 

 

V Leviciach , dňa : 2.7. 2018 

     

 

 

                                                                          

   –––––––––––––––––––––––––––                                                            –––––––––––––––––––––––                                                                       

         predávajúci                                                                                                   kupujúci                                                                                                                                                                                                        

Robert Klein                                          PhDr.Robert Budinský MBA 

výkonný riaditeľ a konateľ spoločnosti                                                                riaditeľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základnú  finančnú kontrolu v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole vykonal/a/:  

finančná operácia, alebo jej časť: Kúpna zmluva: evakuačné podložky v počte 65 ks do celkovej hodnoty 6.318,00 Eur s DPH  

  

Finančnú operáciu alebo jej časť .................možné vykonať, pokračovať v nej. 

Alžbeta Melichová..................................................                       2.7.2018 

 

Finančnú operáciu alebo jej časť .................možné vykonať, pokračovať v nej. 

Mgr. Denisa Hlavácsová, MBA .............................................         2.7.2018 

 

Finančnú operáciu alebo jej časť .................možné vykonať, pokračovať v nej. 

PhDr. Robert Budinský, MBA ...........................................              2.7.2018                           

 


