Kúpna zmluva č.20210830
uzatvorená podľa § 269 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.Obchodného zákonníka SR
v znení neskorších predpisov
1.1 Kupujúci
Obchodné meno: Obec Kračúnovce
Adresa: Kračúnovce 350, 087 01 Giraltovce
IČO: 00322181
DIČ: 2020777561
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., Bratislava
IBAN: SK11 5600 0000 0036 0006 4001

1.2 Predávajúci
Obchodné meno:
Adresa:
IČO:
IČ DPH:
Právna forma :
Bank.spojenie:
č. účtu (IBAN):

EUROGASTROP, s.r.o.
Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov
44137761
SK2022594453
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Československá obchodná banka ,a.s.
SK33 7500 0000 0040 1335 2724

Zapísaný v OR Okresného súdu v Prešove oddiel : Sro vložka č . 20057/P
(ďalej len ,, predávajúci´´)

Podkladom pre uzatvorenie tejto Kúpnej zmluvy (ďalej len ,,zmluva“) sú podklady pre predmet
obstarávania „ Gastrozariadenie kuchyne ZŠ v Kračúnovciach“

1) PREDMET ZMLUVY
1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho v dohodnutom termíne a mieste
dodať a odovzdať kupujúcemu tovar bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.
1.2 Kupujúci sa zaväzuje predmet zmluvy prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu.
1.3 Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy v množstve, akosti a vyhotovení podľa tejto
zmluvy a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k predmetu zmluvy.
2) KÚPNA CENA
2.1 Kúpna cena za predmet zmluvy v rozsahu prílohy č. 1 tejto zmluvy je dojednaná ako
pevná a nemenná počas platnosti tejto zmluvy a predstavuje:
Cena celkom bez DPH: 7 656,00 Eur
DPH 20%: 1 531,20 Eur
Cena celkom s DPH: 9 187,20 Eur
Slovom: Deväťtisícstoosemdesiatsedem eur 20 centov
V prípade, že sa počas platnosti tejto zmluvy zmení sadzba DPH, bude kúpna cena
za predmet zmluvy upravená v súlade s touto zmenou podľa výšky DPH v zmysle
platnej legislatívy.
2.2 V kúpnej cene uvedenej v bode 2.1 je zahrnutá doprava, t.j. cena transportu predmetu
zmluvy do miesta dodania.
2.3 Cena podľa bodu 2.1 zahŕňa montáž. Súčasťou dodávky zhotoviteľa nie sú:
vodovodné batérie, podlahové vpuste, zásuvky, predradené vypínače, inštalačné vedenie
vody, elektriny, a plynu, ani ukončovacie prvky týchto vedení.
3) ČAS PLNENIA A SPOSOB PREVZATIA PREDMETU ZMLUVY

3.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy vymedzený v prílohe tejto
zmluvy v termíne do 15 dní od dátumu podpisu na zmluve .
3.2 Zmluvné strany sa dohodli,že zhotoviteľ min. jeden deň pred dodaním predmetu zmluvy túto
skutočnosť oznámi objednávateľovi telefonicky, prípadne elektronickou korešpodenciou.
3.3 Predmet kúpy prevezme kupujúci v mieste dodania na základe dodacieho listu podpísaného
zodpovednými osobami zmluvných strán.
3.4 Zistenie zjavných chýb pri prevzatí je kupujúci povinný okamžite oznámiť formou
reklamačného protokolu dodávateľovi.
4) MIESTO DODANIA PREDMETU ZMLUVY
4.1 Miestom dodania predmetu zmluvy je Školská jedáleň – Základná škola, Kračúnovce 277.

5) PLATOBNÉ PODMIENKY, ZMLUVNÉ POKUTY
5.1 Predávajúci je povinný vystaviť a doručiť kupujúcemu faktúru. Faktúra musí obsahovať údaje
v zmysle platnej právnej úpravy v SR.
Faktúrované položky budú vo faktúre uvedené menovite vrátane počtu a ceny za jednotku
v rozsahu špecifikácie Prílohy č. 1 tejto zmluvy.
5.2 Kúpnu cenu uvedenú v bode 2.1 tejto zmluvy uhradí kupujúci do 15 dní na základe
faktúry vystavenej predávajúcim.
5.3 Predávajúci je zodpovedný za riadny prepočet dane z pridanej hodnoty podľa platných
predpisov. Faktúra bez obvyklých náležitosti bude vrátená ako doklad, ktorý neobsahuje
všetky náležitosti.
5.4 Vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza z predávajúceho na kupujúceho dňom
uhradenia faktúry.
6)ZÁRUČNÁ DOBA
6.1 Záručná doba na predmet kúpy je 24 mesiacov tj.12+12 mesiacov podľa § 429 Obchodného zákonníka a
začína plynúť odo dňa riadneho odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy, t.j.
od dátumu uvedeného v preberacom protokole. Záruka na dodaný predmet zmluvy je podmienená.
a)dodržovanie pokynov výrobcu, ktoré sú uvedené v návode na obsluhu a s ktorými bude
obsluha oboznámená formou zaškolenia a následným podpisom protokolu o zaškolení
(resp. odovzdávacieho protokolu)
b)plnením servisných prehliadok na dodané zariadenia a to v intervale
1. po 12 mesiacoch, 2. po 18 mesiacoch od montáže technológií
c)nahlásením pravidelnej servisnej prehliadky kupujúcim
7) ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
7.1 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy pokiaľ predávajúci bude meškať
s termínom plnenia od podpisu tejto zmluvy v trvaní do 10 dní a svoj záväzok nesplní ani
v dodatočnej poskytnutej písomnej lehote v trvaní 7 dní.
7.2 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy pokiaľ kupujúci bude meškať s termínom
plnenia peňažných záväzkov tejto zmluvy a svoj záväzok nesplní ani v dodatočnej poskytnutej
písomnej lehote v trvaní 7 dní.
7.3 Náklady vzniknuté v súvislosti s odstúpením od tejto zmluvy uhrádza tá zmluvná strana ,
z ktorej zavinenie došlo k odstúpeniu od kúpnej zmluvy.
8) ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
8.1 Zmluvné strany sa dohodli,že vzájomné záväzkovo – právne vzťahy založené touto zmluvou
sa spravujú Obchodným zákonníkom SR.
8.2 Túto zmluvu je možné meniť a doplňať len formou písomných dodatkov podpísaných
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť
tejto zmluvy.
8.3 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých kupujúci obdrží jedno vyhotovenie
a predávajúci obdrží jedno vyhotovenie.
8.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán v zmysle platnej legislatívy, zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim
po dni jej zverejnenia na webovom sídle Obce Kračúnovce
8.5 Zmluvné strany si túto zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu
s jej obsahom ju podpísali. Zároveň prehlasujú, že táto zmluva nebola uzavretá v tiesni
a ani za nápadne nevýhodných podmienok.

9)Prílohy
9.1 Príloha č.1 – CP21_00960

V Kračúnovciach, dňa: 27.08.2021

Kupujúci: Obec Kračúnovce

--------------------------------------Michal Boleš, zastupujúci starosta obce

V Prešove, dňa: 27.08.2021

Predávajúci: EUROGASTROP,s.r.o.

----------------------------------Klára Pribulová, konateľka spoločnosti

