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                                Kúpna  zmluva  č. 1510-2/2019    

 
uzavretá  podľa  § 409 a nasl. Obchodného  zákonníka č. 513/1991 Zb. v  znení  neskorších  

predpisov 

na predmet  nákupu: „Hygienická zdvíhacia stolička 2 ks“ 

 

                                          

                                                                    Článok I. 

                                                           1.  Zmluvné strany 

 

1.1. Identifikačné údaje dodávateľa: 

      Názov: ARJO-HUMANIC SK s.r.o.                                                                           

      Sídlo:   Školská 428, 059 35 Batizovce                                   

      IČO:     36679607                                    

      DIČ:     2022249757                                    

      Bankové spojenie:  ČSOB Poprad                                   

      Číslo účtu/IBAN: SK 4004187501   - SK86 7500 0000 0040 0418 7501                                

      Štatutárny orgán: Ing. Ján Hudák - konateľ                 

        

     / ďalej len ako „dodávateľ“/ 

 

1.2. Identifikačné  údaje  kupujúceho: 

 

    Názov: Senior dom Svida,  

    Sídlo:   SNP 4, 08901 Svidník 

    IČO: 00696323  

    DIČ: 2020785294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

    Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

    Číslo účtu/IBAN:    SK66 8180 0000 0070 0051 1785 

                   

    Štatutárny orgán:    Mgr. Jaroslav Ivančo, riaditeľ 

    

    / ďalej len  ako „kupujúci“/ 

                                                           
                                                                                                                 

                                                                  Článok II. 

2.    Predmet kúpnej zmluvy  

 

2.1. Predmetom zmluvy  je   dodávka: „Hygienická zdvíhacia stolička 2 ks“  Predmetom 

dodávky sú hygienické zdvíhacie stoličky Callypso Clasic.     

                                                                                 

2.2.  Predmet  zmluvy  kupujúci  prevezme na  základe  dodacieho listu  na  adrese kupujúceho.  

        Dodávateľ  odovzdá   a kupujúci  od  dodávateľa  prevezme  predmet  zmluvy za   priamej 

        účasti   zástupcu dodávateľa   v   mieste    určenom   v   čl. 3.  tejto zmluvy. 
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                                                    Článok III.       

                                               3.  Čas  miesto  plnenia 

   

3.1.  Termín  plnenia predmetu zmluvy je  od dňa 22.10.2019  do 8.11.2019. 

3.2.  Dodávateľ odovzdá  predmet  zmluvy na  adrese kupujúceho Senior dom Svida , ul. SNP 4,   

089 01 Svidník. 

     3.3.   Dodávka   predmetu zmluvy  bude  realizovaná  vo  vzájomne   dohodnutom  pracovnej  doby 

              a pracovnom čase.  

      3.4.   Pri nedodržaní dodávky predmetu zákazky v zmluvne dohodnutom termíne zaplatí  dodávateľ   

              odberateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny dodávky za každý deň omeškania . 

     3.5.   Pri omeškaní odberateľa s úhradou faktúry po zmluvne dohodnutom termíne uvedenom vo  

              faktúre, zaplatí odberateľ dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň    

              omeškania. 

     3.6.   Ostatné podmienky dodávky sa budú riadiť ustanoveniami platnej legislatívy. 

 

 

Článok IV. 

                                                           4.  Cena 

   

4.1. Cena predmetu  zmluvy je  určená  výsledkom  verejného obstarávania  – zákazka s  nízkou  

hodnotou v súlade so zákonom  č.343/2015 Z.z. o   verejnom   obstarávaní   a   o   zmene   

a doplnení niektorých zákonov  a v súlade  s platnou smernicou o verejnom obstarávaní.  

            

 4.3.  Cena   za   dodávku  predmetu   zmluvy  je    konečná   a   stanovená   v   súlade   s ponukou 

dodávateľa  vo verejnom obstarávaní. Cena je kalkulovaná  vrátane DPH. V cene  sú zahrnuté 

náklady súvisiace s dodaním  predmetu  zmluvy, jeho montážou na  miesto určenia 

a zaškolením na obsluhu.        

 

4.2. Celková cena predmetu zákazky na dodávku  je vo výške:   5.526,00€ bez DPH (slovom 

päťtisícpäťstodvadsaťšesť eúr)  čo je  6.078,60€ s DPH (10 %) (slovom 

šesťtisícsedemdesiatosem eúr a 60centov). 

 

                                                            

                                                             Článok V. 

                                                    5. Platobné podmienky 

 

5.1.  Faktúra na  plnenie  predmetu   zmluvy  bude  vyhotovená   na   základe obidvoma    stranami 

podpísaného dodacieho listu  podľa článku  2.2. tejto zmluvy. Na účely fakturácie  sa  za  deň  

dodania   považuje   deň  podpisu dodacieho listu. 

                                                                

5.2.  Kupujúci  sa zaväzuje  uhradiť  kúpnu  cenu  podľa čl. 4  bez  preddavku  na  základe  faktúry, 

        ktorú   vyhotoví a doručí  do  sídla  kupujúceho. Splatnosť   faktúry  je  30 dní od jej doručenia 

        kupujúcemu. 

 

5.3.  Vlastnícke  právo  k  predmetu zmluvy prechádza   na  kupujúceho  až  po zaplatení   celkovej 

        kúpnej  ceny. 
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                                                                  Článok VI. 

                                                      6.  Podmienky  dodania 

 

6.1.  Dodávateľ    je  povinný dodať  predmet   zmluvy podľa  článku 2.1. s  parametrami   a  kvalite 

        podľa tejto  zmluvy  a podkladov  z  prieskumu trhu. 

                                      

                                                                Článok VII. 

                                                       7.   Záručná  doba 

 

7.1.  Záručná   doba  na   predmet   zmluvy   je  24   mesiacov  a  začína    plynúť     momentom 

        Dodacieho listu   predmetu  zmluvy.   

 

                                                                                

                                                                Článok VIII. 

                                                  8.  Záverečné ustanovenia 

 

8.1.  Túto zmluvu   je možné  meniť   len  písomnými   dodatkami  podpísanými  oboma  zmluvnými 

        stranami. 

8.2.  Táto  zmluva je  vyhotovená  v štyroch  origináloch, z toho po dve pre každú  zmluvnú  stranu. 

8.3.  Táto  zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými  stranami  a  účinnosť  dňom 

        nasledujúcim po dni jej  zverejnenia. 

8.4.  Zmluvné  strany,  po  dôkladnom   sa   oboznámení   s   obsahom   zmluvy,  slobodne, vážne, 

         bez akéhokoľvek   nátlaku,  ako  prejav   ich   skutočnej  vôle   ju   na  znak   svojho   súhlasu 

         podpisujú. 

 

 

 Vo Svidníku, dňa 18.10.2010                                         V Batizovciach, dňa   ...........................     

 

 

 

 

 

               Za objednávateľa:                                                                     Za dodávateľa: 

                              

 

         ................................................                                          .....................................................          

                  Mgr. Jaroslav Ivančo                                                   Ing. Ján Hudák                                                                  

    riaditeľ Senior domu Svida Svidník                                     konateľ ARJO-HUMANIC SK s.r.o.        
                                                                                                                                              

 


