Kúpna zmluva č. 01/2021
Uzatvorená v zmysle §409 a násl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1 Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu IBAN:
Telefón:

Obchodná akadémia
Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica, Slovenská republika
00162027
2021115558
SK69 8180 0000 0070 0039 2421
048/ 4717430

1.2 Dodávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu IBAN:
Telefón:

Čl. I Predmet zmluvy
1.1 Predmetom zmluvy je dodanie školského nábytku: 200 ks školských lavíc a 400 ks
školských stoličiek do tried: výmena poškodených a opotrebovaných školských lavíc
a stoličiek v triedach vrátane dopravy.
Školská lavica KLASIK, č. 6 - kovová konštrukcia z rúrkového profilu O 22 mm
lakovaná práškovými farbami rôznych odtieňov, nohy s plastovými koncovkami.
Pracovná doska 130 cm x 50 cm, drevotrieska hr. 18 mm, povrch melamín – buk
priskrutkovaná ku konštrukcii 4 metrickými skrutkami M6x45 mm, 2 mm ABS hrana.
Výška pracovnej dosky 76 cm. Odkladací priestor – hygienický drôtený košík bielej
farby, 2 vešiačiky na zavesenie tašiek.
Školská stolička KLASIK č. – kovová konštrukcia z rúrkového profilu O 22 mm,
lakovaná práškovými farbami rôznych odtieňov, nohy s plastovými koncovkami.
Sedák a opierka zo 7-vrstvovej celobukovej tvarovanej preglejky, povrchovo upravené
kvalitnými polyuretánovými lakmi. Sedáky a opierky sú prinitované ku konštrukcii
oceľovými nitmi priemeru 5 mm. Výška sedadla 46 cm.
1.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet kúpy v rozsahu uvedenom v Čl. I.
bod 1.1 zmluvy a kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prevziať a zaplatiť kúpnu cenu
podľa Čl. II. tejto zmluvy.
Čl. II Kúpna cena
Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH:
.................. Eur
Sadzba DPH: 20 %:
.................. Eur
Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: ................... Eur
Celková cena slovom:

Čl. III Čas plnenia a miesto dodania
3.1. Čas plnenia tejto zmluvy: do 10.12.2021
3.2 Miesto dodania: Obchodná akadémia, Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
IV Platobné a fakturačné podmienky
4.1 Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny podľa Čl. II zmluvy na základe
riadneho plnenia predmetu zmluvy podľa Čl. I tejto zmluvy.
4.2 Predávajúci nemá nárok na uhradenie preddavku.
4.3 Kupujúci uhradí dojednanú kúpnu cenu predávajúcemu po prevzatí predmetu kúpy.
Prílohou faktúry bude dodací list.
4.4 Zákazka bude finančne krytá až po odsúhlasení a pridelení finančných prostriedkov
z BBSK
Čl. V Práva a povinnosti zmluvných strán
5.1 Predávajúci je povinný odovzdať predmet kúpy v plnom rozsahu v dohodnutom termíne v
bezchybnom stave.
5.2 Kupujúci je povinný na výzvu predávajúceho prevziať predmet kúpy v dohodnutom
termíne v mieste dodania podľa Čl. III tejto zmluvy.
Čl. VI Reklamácie
1.1 Reklamácie budú riešené podľa Obchodného zákonníka platného pre Slovenskú republiku
alebo dohodou. Predávajúci reklamovaný tovar opraví do 21 dní, resp.dodá nový tovar.
Čl. VII Záverečné ustanovenia
7.1 Vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka
a Občianskeho zákonníka.
7.2 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy alebo jej dodatky musia mať písomnú formu a musia byť
podpísané zmluvnými stranami.
7.3 Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, v
plnom rozsahu s ním súhlasia a prehlasujú, že pri podpise tejto zmluvy konali slobodne a
že nebola podpísaná v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok.
7.4 Zmluva je vyhotovená v 4 prevedeniach, pričom každá zo zmluvných strán dostane po 2
rovnopisy.
7.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.
7.6 Kúpna zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia.
7.7 K podpisu Kúpnej zmluvy dôjde až po pridelení a schválení finačných prostriedkov
z BBSK.
V Banskej Bystrici, dňa:

V

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

........................................
Mgr. Lívia Žuffová
riaditeľka školy

........................................
i

dňa:

