
 
 

 

 

 

                                                                                                                                 Príloha č. 3 SP 

Návrh Kúpnej zmluvy            
uzavretá v súlade  s § 409 a násl. zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

 neskorších noviel 
(ďalej len „zmluva“) 

 
I. 

Zmluvné strany 
 

1.1 Kupujúci:   
Obchodné meno:       Stredná odborná škola dopravná 

 Adresa:  Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa 
IČO:   17055211 

 Zastúpenie:  PhDr. Jarmila Matejčíková, riaditeľka školy 
 DIČ:   2020598580 
 Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  

Číslo účtu:  3006524001/5600 
Tel.:                            043/4282539,  
E-mail:                        sosdmt@sosd.sk 

 
(ďalej v texte zmluvy len ako „kupujúci“) 
 
1.2 Predávajúci:   

Obchodné meno: 
Adresa: 
IČO:    

 Zastúpenie:    
           DIČ:                         
 Bankové spojenie:                                           
 Číslo účtu:   
           Tel.:   
           Zapísaný:   

E-mail: 
 
(ďalej v texte zmluvy len „predávajúci“) 
 

II.  
 

Predmet zmluvy 
 

2.1      Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu   
           zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky ( ďalej len „tovar“) pre projekt s názvom    
           „ Škola v praxi, prax v škole...“ v rámci Prioritnej osi 1- Reforma systému vzdelávania 
           a odbornej prípravy, Opatrenia 1.1 – Premena tradičnej školy na modernú, Operačného 
           programu Vzdelávanie ( ďalej len „OVP“), v cene a podľa špecifikácie uvedenej v rozpise    
           predloženom predávajúcim, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy 
           – „ Cenová  ponuka – príloha A“.  
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   Číselný kód tovaru  ( CPV ):  hlavný predmet , hlavný slovník : 30000000-9              
                                                       doplňujúce predmety, hlavný slovník:30231300-0, 30213100-6, 
        30232110-8, 30234600-4, 48520000-9, 30233180-6, 42819700-3, 30231310-3, 30213300-8, 
        32333200-8, 48310000-4, 48190000-6 
2.2   Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar v rozsahu a množstve vymedzenom 
        Touto zmluvou a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru a kupujúci sa  zaväzuje 
        zaplatiť cenu určenú v zmluve. 
              

III. 
Termín, miesto plnenia a dodacie podmienky 

 
3.1       Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar podľa článku II. tejto zmluvy  
            do   6 mesiacov  odo dňa nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy .              
3.2       Predávajúci dodá premet zmluvy, pokiaľ nebude dohodnuté inak, na adresu kupujúceho: 
            Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08  Martin-Priekopa. 
3.3       Predmet zmluvy je považovaný za splnený podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí  
            predmetu  zmluvy ( dodacieho listu ), za účasti poverených zástupcov predávajúceho  
            a kupujúceho v mieste  plnenia. 
3.4.      Zodpovedným zástupcom kupujúceho na prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia  a na  
            podpis  zápisu o prevzatí predmetu zmluvy ( dodacieho listu ) pre účely tejto zmluvy je pán  
            Róbert Štóber. 

IV. 
Cena a platobné podmienky 

 
4.1       Zmluvné strany určili kúpnu cenu predmetu zmluvy na základe ceny v podlimitmej  
            zákazke po e-aukcii zo dňa .....  .....  2013 podľa čl. II tejto kúpnej zmluvy vo 
            výške................ EUR vrátane DPH. 
            Slovom:..................................................................................................vrátane DPH, 
            Z toho DPH vo výške ................. EUR a suma bez DPH vo výške..............EUR.  
 
           Predávajúci a kupujúci sa dohodli podľa ustanovení zákona NR SR č. 18/1996 Z.z.  
           o cenách v znení neskorších predpisov na maximálnej cene za realizáciu predmetu zmluvy  
           vo výške:.............................EUR vrátane DPH. 
            
4.2       Ceny dohodnuté v bode 4.1 sú stanovené vrátane dane z pridanej hodnoty. Výška dane z  
            pridanej hodnoty bola stanovená v zmysle platných predpisov a nariadení k dátumu  
           podpisu tejto zmluvy. 
4.3       Prílohou faktúry bude zápis o prebratí dodávky ( dodací list ). 
4.4       Predávajúci doručí predmet zmluvy kupujúcemu spolu s faktúrou a s dodacím listom. 
4.5       Splatnosť faktúry sa stanovuje ako maximálna lehota splatnosti peňažného záväzku v  
            trvaní  30 dní od dátumu doručenia faktúry kupujúcemu a prevzatia predmetu zákazky v  
            plnom rozsahu. 
4.6       Faktúra bude obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej  
            hodnoty  v znení jeho neskorších zmien a doplnkov. 
4.7       Na faktúre musí byť uvedené okrem zákonom stanovených náležitosti aj: 
           - číslo zmluvy na základe ktorej dochádza k fakturácii   
           - identifikácia projektu: ITMS 26110130540 
           - názov rozpočtovej položky, kusy, cena 
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V. 
Záruka na predmet  zmluvy 

 
5.1       Záruka na predmet zmluvy v prípade dodania poškodeného tovaru, prípadne nekvalitného  
            tovaru  môže byť realizovaná výmenným spôsobom poškodeného tovaru. 
5.2.      Reklamácie uplatňuje kupujúci priamo u predávajúceho na adrese predávajúceho.  
5.3       Predávajúci sa zaväzuje odstrániť všetky nedostatky nahlásené kupujúcim, pokiaľ tieto  
            neboli  spôsobené úmyselne konaním kupujúceho, do 48 hodín po doručení reklamácie. 
5.4       Záručná  výmena tovaru sa prevádza bezplatne a neúčtujú sa cestovné náklady ani iné 
            náklady súvisiace s  výmenou tovaru. 
 

VI. 
Vlastníctvo k predmetu zmluvy 

 
6.1       Právo vlastníctva k predmetu zmluvy z predávajúceho na kupujúceho prechádza v deň  
            úhrady kúpnej ceny. 
 

VII. 
Sankcie za nedodržanie dohodnutých podmienok 

 
7.1       V prípade, že sa predávajúci omešká s plnením ktorejkoľvek povinnosti podľa tejto zmluvy  
            alebo  nesplní niektorú povinnosť podľa Čl. III. a Čl. IV. tejto zmluvy a toto omeškanie alebo  
            nesplnenie   povinnosti môže spôsobiť zmarenie účelu tejto zmluvy, má kupujúci právo na  
            zmluvnú pokutu vo  výške 15% z celkovej kúpnej ceny kupujúceho podľa Čl. IV. tejto  
            zmluvy. To neplatí, ak predávajúci  sa dostal do omeškania bez svojho zavinenia.  
             
7.2       V prípade že sa  kupujúci dostane do omeškania so zaplatením faktúry, má  predávajúci  
            právo  účtovať úrok z omeškania podľa § 1, ods. 1. Nariadenia vlády SR č.21/2013. 
 

VIII. 
Osobitné ustanovenia    

 
8.1       Zmluvné strany sa zaväzujú zachovať obchodné tajomstvo vo veciach týkajúcich sa  
            všetkých skutočností obchodnej, výrobnej a technickej povahy, súvisiacich s predmetom  
            tejto zmluvy. 
8.2       Zmluvné strany sa zaväzujú neposkytovať informácie o zmluvných stranách v rámci plnenia 
            zmluvy iným subjektom a nezneužívať ich na akúkoľvek činnosť. 
8.3       Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory dohodou zmluvných strán. V prípade, že  
            spor sa  nevyrieši zmierom, hociktorá zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na  
            riešenie príslušnému súdu v SR. 

IX. 
Zánik a vypovedanie zmluvy 

 
9.1     Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená strana od  
          tejto zmluvy odstúpiť a požiadať náhradu škody, ktorá jej vznikla. 
9.2     Zmluvná strana môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade nedodržania technickej a cenovej 
          špecifikácie predmetu zmluvy zo strany predávajúceho. 
9.3     Zmluvu je možné vypovedať len písomnou formou. Výpovedná lehota je 4 týždne a začína  
          plynúť prvým dňom týždňa nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 
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X. 

Záverečné ustanovenia     
 
10.1      Pre vzťahy v zmluve neupravené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 
 
10.2      Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami. 
 
10.3      Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom  
             sídle  kupujúceho. 
 
10.4      Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodaným  
             tovarom,  prácami a  službami kedykoľvek  počas platnosti a účinnosti Zmluvy 
             o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej medzi objednávateľom   
             Stredná odborná škola dopravná  Martin-Priekopa, ako kupujúcim a  Ministerstvom  
             školstva, vedy, výskumu a športu SR ako poskytovateľom (ďalej iba „ zmluva  
             o NFP“), a to oprávnenými osobami  v zmysle článku 12 všeobecných zmluvných  
             podmienok,  ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o NFP   a poskytnúť im  
             všetku potrebnú súčinnosť. 
 
10.5      Obidve zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzavreli na základe svojej slobodnej   
             vôle a svojím podpisom potvrdzujú súhlas s podmienkami a záväzkami v tejto zmluve. 
 
10.6       Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov 
              potvrdených obidvoma zmluvnými stranami. 
 
10.7      Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má právoplatnosť  
             originálu, pričom kupujúci obdrží dve a predávajúci obdrží dve vyhotovenia zmluvy. 
 
 
 
 
             V Martine-Priekope dňa:                                              V........................ dňa:...........2013                                                            
             Za kupujúceho:                                                            Za predávajúceho: 
 
 
 
 
 
             PhDr. Jarmila Matejčíková                                           
             riaditeľka 
             Stredná odborná škola dopravná                                 
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