
    

   

KÚPNA ZMLUVA č. 14/2019 

uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení a zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

 

Čl. 1  

Zmluvné strany 

ODBERATEĽ:  Centrum sociálnych služieb AMETYST 

Zastúpený:   PhDr. Jozef Sabol, riaditeľ CSS AMETYST 

Sídlo:    Tovarné 117, 094 01  Tovarné 

IČO:    00 696 374 

DIČ:    2020635485 

Tel./Fax:   057 44 95 234 / 057 44 95 225 

Bankové spojenie:  štátna pokladnica SR 

ďalej len „odberateľ“ 

 

DODÁVATEĽ:  ELEKTROSERVIS VV, s. r. o. 

Zastúpený:   Pavol Iľko, konateľ spoločnosti 

Sídlo:    Čemernianska 50, 093 03  Vranov nad Topľou 

IČO:    44 602 731 

DIČ:    2022753007 

IČ DPH:   SK 2022753007  

Tel./Fax:   057/ 44 22 451, 0905 240 715 

Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa 

ďalej len „dodávateľ“ 

Čl. 2 

Predmet zmluvy 

2.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je výsledok verejného obstarávania podľa zákona 343/2015  

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „ZVO“) na predmet zákazky „Nákup konvektomatu“, ktorej víťazom sa stal predávajúci.  

2.2. Predmetom tejto Zmluvy je prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy z predávajúceho na 

kupujúceho za podmienok stanovených touto zmluvou. Predmetom kúpy je elektrický konvektomat 

FAGOR Advance Plus APE-102, 10 GN 2/1 spolu s príslušenstvom, t.j. nerezový policový 

podstavec pod elektrický konvektomat FAGOR Advance Plus APE -102 a manuálny zmäkčovač 

vody LT 12 s objemom 12 litrov. Podrobnejšia špecifikácia predmetu kúpy je uvedená v prílohe č. 1 

tejto zmluvy. 

 



    

   

2.3. Dodávateľ zabezpečí dodanie predmetu kúpy, zabezpečí jeho odborné zapojenie na mieste plnenia 

(umiestnenie konvektomatu na podstavec, vyváženie, napojenie na vodoinštalačný 

a elektroinštalačný rozvod kuchyne, napojenie zmäkčovača vody a ďalšie s tým súvisiace práce), 

zabezpečí predloženie komplexnej dokumentácie (návod, obsluha, údržba, servisný list, záručný list 

a pod.) a zabezpečí zaškolenie personálu v potrebnom rozsahu. Dodávateľ sa zaväzuje konať vo 

vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pri dodržaní platných právnych, prevádzkových 

a bezpečnostných predpisov. 

2.4. Odberateľ sa zaväzuje prevziať predmet plnenia dodaný v súlade s touto zmluvou, ktoré nebude 

vykazovať vady, t. j. plne funkčný konvektomat s príslušenstvom a zaplatiť zaň zmluvne dohodnutú 

cenu podľa dojednaných platobných podmienok v tejto zmluve. 

Čl. 3 

Termín a miesto plnenia predmetu zmluvy a dodacie podmienky 

3.1. Dodávateľ sa zaväzuje k realizácii zákazky podľa čl. 2 tejto zmluvy na svoje náklady 

a nebezpečenstvo s termínom začatia plnenia:  po podpise zmluvy. 

Realizácia zákazky: do 6 týždňov od podpisu zmluvy 

3.2. Dodržanie času plnenia predmetu zmluvy podľa bodu 3.1. zo strany dodávateľa je závislé aj od 

riadneho a včasného spolupôsobenia odberateľa. 

3.3. Miestom realizácie a odovzdania predmetu zákazky dodávateľom je sídlo organizácie odberateľa: 

priestory kuchyne CSS AMETYST, 094 01 Tovarné 117. 

3.4. Ak dodávateľ pripraví predmet zmluvy na odovzdanie pred dohodnutým termínom, odberateľ sa 

zaväzuje prevziať ho aj v skoršom termíne. 

3.5. Dodávateľ dodá predmet zákazky v rozsahu, kvalite a lehote podľa tejto zmluvy a zároveň sa 

zaväzuje dodať predmet zákazky obvyklým spôsobom v prvotriednej kvalite a v zmysle platných 

noriem a predpisov na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť, dodržiavať v plnom rozsahu 

predpisy BOZP, PO a všeobecne záväzné predpisy. Pokiaľ dôjde k porušeniu týchto povinností, 

spôsobené škody znáša zhotoviteľ. 

3.6. Dodávateľ zodpovedá za poriadok a čistotu miesta plnenia predmetu zmluvy. Je povinný odstraňovať 

odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác podľa platného zákona o odpadoch. 

3.7. Kupujúci potvrdí prevzatie tovaru podpisom dodacieho listu. O odovzdaní a prevzatí predmetu 

zmluvy spíšu zmluvné strany písomný preberací protokol. 

Čl. 4 

Cena a platobné podmienky 

4.1. Cena predmetu zmluvy je výsledkom verejného obstarávania vykonaného odberateľom na predmet 

zákazky: „Nákup konvektomatu“ v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého právoplatným víťazom sa stal dodávateľ. 

4.2. Zmluvná cena:            

Cena za predmet zákazky  bez DPH  7.005,00  EUR 

 DPH 20 %      1.401,00  EUR 

 Celková zmluvná cena s DPH  8.406,00  EUR 

 Celková zmluvná cena slovom:  osemtisícštyristošesť EUR  

4.3. Cena pokrýva zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne využívanie 

predmetu zmluvy. Uvedená cena je maximálna a nie je možné ju prekročiť. 



    

   

4.4. Zmluvné strany sa dohodli, že cena dojednaná v zmysle bodu 4.2. tohto článku je cenou pevnou, 

úplnou a nemennou. Na realizáciu zákazky nebude zo strany odberateľa poskytnutý preddavok. 

4.4. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

v znení neskorších predpisov a položkovitý súpis zrealizovaného predmetu zmluvy. V prípade 

nejasností a neúplnosti je odberateľ oprávnený vrátiť ju do 3 dní dodávateľovi na doplnenie a opravu. 

V takom prípade sa končí plynutie lehôt splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením 

opravenej faktúry objednávateľovi. 

4.5. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia odberateľovi. 

Čl. 5 

Zodpovednosť za kvalitu a záručné podmienky 

5.1. Dodávateľ je povinný dodať predmet zákazky v akosti a stave spôsobilom na jeho používanie, 

pričom musí spĺňať zmluvne dohodnuté vlastnosti,  musí zodpovedať normám a predpisom a nesmie 

mať vady, ktoré by znižovali schopnosť používania. 

5.2. Dodávateľ poskytuje bezplatný záručný servis vrátane dopravy na dobu 24 mesiacov odo dňa 

podpísania preberacieho protokolu. 

5.3. Dodávateľ neručí za škody spôsobené neodborným zásahom alebo neodbornou manipuláciou zo 

strany odberateľa alebo tretej osoby a za iné škody, ktoré nemajú pôvod v povahe dodávky. 

5.4. Zmluvné strany sa pre prípad vady predmetu zmluvy dohodli, že počas záručnej doby má dodávateľ 

povinnosť odstrániť vady/poruchy, t.j. dodávateľovi vzniká povinnosť servisného zásahu do 24 hod. 

od nahlásenia poruchy odberateľom. Nahlásenie poruchy, resp. inej reklamácie sa bude realizovať 

telefonicky, e-mailovou správou prípadne inou vhodnou formou. 

5.5. Dodávateľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené a reklamované závady bez zbytočného odkladu 

najneskôr však v lehote do 10 pracovných dní od uplatnenia reklamácie. 

Čl. 6 

Sankcie 

6.1. V prípade , že dodávateľ neodovzdá predmet plnenia odberateľovi v lehote dojednanej v zmysle 

bodu 3.1. čl.3 tejto zmluvy, má odberateľ právo vyúčtovať dodávateľovi zmluvnú pokutu za 

omeškanie vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny predmetu zmluvy za každý deň omeškania. 

V prípade, že predávajúci nedodá predmet zmluvy v požadovanej kvalite, rozsahu a za dohodnutú 

cenu, je kupujúci oprávnený uplatniť voči predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 200 Eur za 

každé jedno porušenie.  To platí aj v prípade nedodania alebo oneskoreného dodania dokladov, ktoré 

sú potrebné na prevzatie alebo na užívanie tovaru, alebo iných dokladov, ktoré je predávajúci 

povinný predložiť kupujúcemu podľa tejto zmluvy. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje 

predávajúceho povinnosti dodať tovar alebo doklady podľa tejto zmluvy.  

6.2. V prípade omeškania kupujúceho s uhradením faktúry, je predávajúci oprávnený účtovať 

kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

 

Čl. 7 

Odstúpenie od zmluvy 

7.1. Od tejto zmluvy môže ktorákoľvek zo zmluvných strán odstúpiť v prípadoch, ak druhá zmluvná 

strana podstatným spôsobom poruší svoju zmluvnú povinnosť, pričom odstúpením od zmluvy táto 

zmluva zaniká vtedy, keď prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej 

zmluvnej strane. 

7.2. Podstatným porušením zmluvy zo strany predávajúceho sa na účely tejto zmluvy rozumie:  



    

   

 Chybné plnenie zhotoviteľa, na ktoré bol písomne upozornený, a ktoré v požadovanej 

primeranej lehote neodstránil, 

 požadovanie neoprávneného zvýšenia ceny predmetu zmluvy, s ktorou kupujúci  nesúhlasil, 

pretože úprava ceny nebola zmluvne dohodnutá. 

7.3. Ukončenie zmluvy je možné iba písomnou formou, písomnosť je potrebné doručiť druhej zmluvnej 

strane. Výpovedná lehota je jednomesačná a začne plynúť dňom nasledujúcim po doručení výpovede 

druhej zmluvnej strane. 

Čl. 8 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

8.1. Dodávateľ je povinný upozorniť na riziká vyplývajúce z činností, ktoré v priestoroch odberateľa 

bude vykonávať a je povinný zabezpečiť priestory, v ktorých bude realizovať predmet zmluvy proti 

vzniku úrazu a proti hmotnej škode okolia. 

8.2. Dodávateľ je povinný pohybovať sa len vo vymedzených priestoroch, dbať na svoju bezpečnosť 

a neohroziť pritom bezpečnosť iných osôb ani majetok odberateľa a zároveň zodpovedá počas 

realizácie predmetu zákazky za bezpečnosť, ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu v miestach 

jeho realizácie. Prípadné spôsobené závady na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

a ochrane pred požiarmi sa zaväzuje dodávateľ odstrániť na vlastné náklady. 

Čl.9 

Záverečné ustanovenia 

9.1.  Táto zmluva  nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda 

dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle odberateľa. Táto zmluva sa počas doby 

účinnosti nemôže meniť ani dopĺňať. 

9.2.  Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z toho predávajúci obdrží jedno vyhotovenie a 

kupujúci dve vyhotovenia. 

9.3.  Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a zhodne vyhlasujú, že vyjadruje ich 

slobodnú, skutočnú a vážnu vôľu a nie sú známe okolnosti, ktoré by ju robili neplatnou a na znak 

súhlasu pripájajú podpisy osôb oprávnených podpisovať v ich mene, ktorých totožnosť bola medzi 

zmluvnými stranami navzájom preukázaná. 

 

 

           V Tovarnom, dňa 18. 03. 2019                      Vo Vranove nad Topľou, dňa 18.03.2019 

 

 

 

 v. r. v. r. 

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

                           za odberateľa                       za dodávateľa 

  PhDr. Jozef Sabol                    Pavol Iľko 

        riaditeľ CSS AMETYST                 konateľ ELEKTROSERVIS VV, s. r. o. 

                   


