Kúpna zmluva
uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

I.

Zmluvné strany

1.1. Kupujúci:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Štatutárny zástupca:
Zapísaný:

RK gastro s.r.o.
Šulekova 2, 811 06 Bratislava
46265970
2023303964
SK 2023303964
Ing. Ivan Gašpar, konateľ
Obchodný register OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 74577/B

(ďalej len „kupujúci“)
1.2. Predávajúci:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Štatutárny zástupca:

Vladimír Tichý
1. Mája 1013/13
40133761
1045798237
SK1045798237
Vladimír Tichý

(ďalej len „predávajúci“)

II.

Predmet zmluvy

2.1. Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Na základe tejto zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu predmet kúpy špecifikovaný v prílohe
č. 1 tejto zmluvy najneskôr do 2 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Kupujúci sa
zaväzuje predmet kúpy riadne a včas prevziať a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.
2.2. Osobitné požiadavky na plnenie:
2.2.1. Vrátane dopravy na miesto plnenia.
2.2.2. Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.

III.

Zmluvné podmienky

3.1. Miesto plnenia Zmluvy: RK gastro s.r.o., Lesná 12, 013 13 Rajecké Teplice, areál penziónu FLÁM
3.2. Čas / lehota plnenia Zmluvy: najneskôr do 2 mesiacov odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy.

IV.
4.1.
4.2.
4.3.

Zmluvná cena

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH:
48 908,00 EUR
DPH (v %):
20 %
DPH (v EUR):
9 781,60 EUR
Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH:
58 689,60 EUR
Slovom: Päťdesiatosemtisícšestoosemdesiatdeveť eur a šesdesiat centov s DPH.

4.4. Kúpnu cenu zaplatí kupujúci predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho
uvedený v záhlaví tejto zmluvy v lehote splatnosti do 30 dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu. Za
deň úhrady sa považuje deň odpísania dlžnej čiastky z účtu kupujúceho.
4.5. Predávajúcemu vznikne právo vystaviť kupujúcemu faktúru s vyúčtovaním kúpnej ceny dňom splnenia
dodávky podľa Čl. II. tejto Zmluvy a prílohy č. 1 tejto kúpnej zmluvy.

V.

Sankcie

5.1. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru má kupujúci právo požadovať od predávajúceho
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z kúpnej ceny tovaru za každý deň omeškania.
5.2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny alebo jej časti má predávajúci právo
požadovať zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.

VI.

Záruka za akosť

6.1. Predávajúci je povinný dodať iba tovar v akosti určenej príslušnými technickými a ostatnými normami,
resp. s platným certifikátom a vyhlásením o zhode tovaru (konkrétne dodaného, určeného výrobným číslom
a pod.).
6.2. Predávajúci touto zmluvou preberá záväzok, že tovar bude spôsobilý na použitie na obvyklý účel a že
si zachová obvyklé vlastnosti (vrátane akosti) najmenej počas záručnej doby 24 mesiacov, ktorá začne
plynúť odo dňa riadneho dodania tovaru podľa tejto zmluvy.
6.3. Počas záručnej doby má kupujúci nároky z vád tovaru, ktoré mu prislúchajú v zmysle ustanovenia §
436 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.
6.4. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré
zodpovedá predávajúci.
6.5. Predávajúci je povinný odstrániť vady tovaru opravou, ak sú vady opraviteľné, bez zbytočného
odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa ich uplatnenia kupujúcim. Predávajúci sa zaväzuje, že s
odstraňovaním vady začne do 7 dní od nahlásenia vady.

VII.

Záverečné ustanovenia

7.1. Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly, overovania súvisiaceho s dodávanými tovarmi,
službami a uskutočnenými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti kúpnej zmluvy, a to
oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon
kontroly, overovania na mieste sú Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly,
Certifikačný orgán a ním poverené osoby.
7.2. Všetky doplnky alebo zmeny tejto zmluvy je možné urobiť len na základe dohody zmluvných strán,
vo forme písomných, vzostupne číslovaných dodatkov.
7.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, jej obsahu porozumeli,
neuzavreli ju v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok, ale slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, na
znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.
7.4. Zmluva je vyhotovená v 3 vyhotoveniach s platnosťou originálu, z toho 2 pre kupujúceho a 1 pre
predávajúceho.
7.5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom doručenia
objednávky tovaru predávajúcemu.

Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú:
1. Návrh na plnenie kritéria – rozpočet
2. Zoznam subdodávateľov

V Žiline, dňa 15.04.2021

V Žiline, dňa 15.04.2021

Za kupujúceho:

Za predávajúceho:

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

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

Príloha kúpnej zmluvy č. 2. Zoznam subdodávateľov

Zoznam subdodávateľov
v rozsahu podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní
- doplní len úspešný uchádzač údajmi o subdodávateľoch, do ponuky uchádzač môže predložiť, ale nie
je povinný predkladať

