KÚPNA ZMLUVA
uzavretá v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka

Odberateľ: názov: Stredná odborná škola Pruské 294, Pruské (ďalej len SOŠ Pruské)
IČO: 00159298
DIČ: 2020610790
sídlo: 018 52 Pruské
zastúpená: Ing. Jankou Fedorovou, riaditeľkou SOŠ Pruské
peňažný ústav: Štátna pokladnica, číslo
účtu: SK26 8180 0000 0070 0050 7964

Dodávateľ: názov: HD elektronika SK, s.ro.
IČO: 45 988 625
DIČ: 2023161756
zastúpená: Jaroslav Šútovský
sídlo: Hlavná 93/A, Brunovce 91625
peňažný ústav:
číslo účtu:

čl. 1 Predmet kúpy
Dodávateľ sa zaväzuje dodať odberateľovi
predmet zákazky: Výučbové panely s
komunikačným modulom, Sériová diagnostika, Motortester 2 CH a 4CH , Simulátor pre projekt:
„Nové inovácie agrosektore E-book“ s kódom 304011U434 financovaný z „programu Interreg
V-A SK-CZ“a odberateľ sa zaväzuje tento od predávajúceho prevziať.
Dodávateľ prehlasuje, že predmet zmluvy je v jeho výlučnom vlastníctve, že nie je ani nebol
predmetom podnikania ani ho nevyužíval v súvislosti s podnikaním alebo inou samostatnou
zárobkovou činnosťou.

čl. 2 Kúpna cena
Odberateľ sa zaväzuje za predmet kúpy zaplatiť 80 345,55 Eur, slovami
osemdesiattisíctristoštyridsaťpäť Eur a 55 eurocentov.
Kúpnu cenu uhradí odberateľ faktúrou do 30 dní od prevzatia tovaru, v prípade uhradenia
faktúry po splatnosti je dodávateľ oprávnený vystaviť odberateľovi faktúru so sankciou vo
výške 0,05% z dlžnej sumy.

čl. 3 Termíny plnenia
Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy uvedený v čl. 1 tejto zmluvy do 7 kalendárnych
dní od podpisu zmluvy. V prípade nedodržania stanoveného termínu plnenia predmetnej
zmluvy je objednávateľ oprávnený fakturovať dodávateľovi sankciu vo výške 0,05%
z obstarávacej hodnoty predmetu zákazky.

čl. 4 Doklady nutné na prevzatie a užívanie tovaru
Predmet kúpy bude dodaný na základe dodacieho listu spolu s návodom na použitie, faktúrou
a následné zaškolenie 3 osôb.
čl. 5 Obaly a balenie
Predmet kúpy bude zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas
prepravy. Použité obaly sú určené na jednorazové použitie, ich likvidáciu zabezpečí
dodávateľ pri inštalácii predmetu zákazky na miesto určenia.

čl. 6 Zodpovednosť za vady tovaru
Zmluvné strany sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom
znení, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady.
Záručná doba na predmet zákazky je 24 mesiacov, počas tejto doby poskytuje dodávateľ
bezplatný záručný servis. V prípade vzniku vád na predmete dodania je dodávateľ povinný do
3 kalendárnych dní od oznámenia odberateľom zabezpečiť ich odstránenie. Odberateľ
oznámi dodávateľovi vzniknutú vadu bezodkladne telefonicky alebo emailom.
Dodávateľ zabezpečí pre odberateľa pozáručný servis v zmysle platného cenníka.

čl. 7 Ostatné ujednania
Dodávateľ prehlasuje, že oboznámil odberateľa s technickým stavom predmetu zmluvy a že
žiadne skryté vady, o ktorých musel vedieť, kupujúcemu nezatajil.
Odberateľ prehlasuje, že pozná technický stav predmetu zmluvy a berie na vedomie, že miera
opotrebenia zodpovedá veku hnuteľného majetku a dohodnutej cene.
Zaplatením dohodnutej ceny a prevzatím nadobúda odberateľ vlastnícke právo k predmetu
zmluvy podľa čl. 1.
Dodávateľ je povinný pri podpise zmluvy predložiť kópie dokladov :
- Doklad preukazujúci oprávnenie na dodanie predmetu zákazky ( výpis z obchodného
registra)
- Doklad o zapísaní do „Zoznamu hospodárskych subjektov“
- Doklad preukazujúci výhradné postavenie k plneniu predmetu zákazky (Čestné prehlásenie)

čl. 8 Záverečné ustanovenia
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle obstarávateľa.
Zmluvu je možné zrušiť alebo zmeniť po vzájomnej dohode zmluvných strán v písomnej
forme.
Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola
dohodnutá v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej vôle,
určite, vážne a zrozumiteľne.
Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach. Každá zmluvná strana dostane dve
vyhotovenia.
V Pruskom , dňa 25.10.2021

…………………………………
podpis odberateľa

………………………………….
podpis dodávateľa

