Kúpna zmluva o predaji tovaru č. 7/2015
uzatvorená podľa ustanovenia § 409
a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, a zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Čl.1
Zmluvné strany

Kupujúci:

Stredná odborná škola obchodu a služieb
T.Vansovej 2, 955 01 Topoľčany
Zastúpenie : Mgr. Naňo Milan - riaditeľ
IČO:
DIČ:

00893480
2020419665

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000308066/8180
a

Predávajúci: RIFIDIN ALIU
Andrea Hlinku 4673/64, 955 01 Topoľčany
IČO : 17 767 725
DIČ : 1032194108

Čl.2
Predmet zmluvy
1.Predmetom tejto kúpnej zmluvy je predaj gastronomického zariadenia predávajúcim, jeho prevzatie a zaplatenie kúpnej ceny kupujúcim v súlade so stanovenými platobnými podmienkami. Predmet zmluvy je bližšie špecifikovaný v prílohe č. l tejto zmluvy,
ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
2. Predávajúci bol vybraný na základe prieskumu trhu zo dňa 16.2.2015
3. Kúpna zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania podľa § 9,
odst. 9 zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

Čl. 3
Dodacie podmienky
1.Dodanie tovaru sa uskutoční na základe objednávky kupujúceho do 14 dní od
podpísania zmluvy.
2.Predávajúci dodá kupujúcemu tovar na nákladnej rampe školského internátu – časť
kuchyňa, na ul. Mudroňa 2, Topoľčany a na tomto mieste je kupujúci povinný tovar
prevziať.O odovzdaní a prebraní tovaru bude spísaný preberací protokol, ktorý tvorí súčasť
tejto zmluvy. Za kupujúceho tovar prevezme zodpovedná osoba Kovalčík Jozef .
Čl. 4.
Kúpna cena tovaru a platobné podmienky
1. Cena za predmet zmluvy je stanovená v eurách dohodou zmluvných strán podľa
zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MFN SR č.
87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov vo výške:
Cena bez DPH

:

2.833,33 €

20 % DPH

:

566,67 €

Cena celkom s DPH :

3.400,–

€

Slovom : = tritisícštyristoEUR=
2. Cena uvedená v bode 1/ tohto článku je stanovená ako cena pevná a úplná a zahrňa
cenu tovaru a dodanie tovaru na miesto určenia.
3. Nárok na zaplatenie kúpnej ceny za predmet zmluvy vzniká predávajúcemu jeho
riadnym odovzdaním kupujúcemu dohodnutom čase a na dohodnutom mieste. Suma za
odovzdaný predmet zmluvy bude vyplatená kupujúcemu v lehote do 30 dní od odovzdania
predmetu zmluvy.
Čl.5.
Záverečné ustanovenia
1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia prísluš. ustanoveniami Obchodného
zákonníka.
2. Zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých kupujúci obdrží dva
a predávajúci jeden výtlačok.
3. Zmluva nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy na internetovej stránke kupujúceho.

4. Zmluvné strany zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že
predstavuje ich slobodnú a vážnu vôlu byť viazaný dohodnutými zmluvnými záväzkami , ju
podpísali.

V Topoľčanoch, dňa 18.2.2015

................................................................
Mgr.Naňo Milan
riaditeľ

..........................................................
Rifidin Aliu

PREBERACíPROTOKOL

ku Kúpnej zmluve o predaji tovaru č. ...1./.:?t.fJ.1."5'.

Odovzdávajúci subjekt: Rifidin Aliu
Andrea Hlinku 4673/64
955 01 Topol'čany

Preberajúci subjekt

Stredná odborná škola obchodu a služieb
T.Vansovej č. 2, 95501 Topol'čany

Predmety prebratia a ich počet
p.č.
1.
2.

množstvo

názov

1 ks
1 ks
1 ks

Balička vákuová, VBN -12
Stôl ohrievací EOS-rež.120x70 s 2-podlažnou nadstavbou
Vodná piecka Grant Instrument FVP 12

3.

1.

Odovzdávajúci týmto riadne odovzdáva tovar preberajúcemu, pričom
preberajúci tovar preberá.

2.

Preberajúci záväzne prehlasuje, že tovar nemá žiadne nedostatky a
splňa všetky požiadavky kvantitatívne a kvalitatívne preberajúceho.

V Topol'čanoch ,20.2.2015
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