KÚPNA

Z M L U V A č. 2 0 2 0 1 2 0 1

„Nákup profesionálneho sprievodcovskeho zariadenia pre skvalitnenie návštevy Banky
lásky - Zážitkového domu Maríny , pre zahraničných a slovenských návštevníkov“
Kód výzvy: 7967/2020/OPRR

uzavretá v súlade s ust. § 566 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov
___________________________________________________________________
Zmluvné strany:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zápis v obchodnom registri:
V zastúpení:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Tel.:
Email:

CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o.
Suchý jarok 18, 066 01 Humenné
44 514 557
2820002284
SK 2820002284
Okresný súd Prešov, Oddiel: Sro, Vložka
číslo: 21084/P
Ing. Marek Plančár, konateľ
VÚB a.s. Humenné
2553910951 / 0200
+421 574861151
citylight@cityligt.sk

(ďalej len ako „Predávajúci“)
a
Marína a Sládkovič, n.o.
Sídlo: Radničné námestie 18/109, 969 01 Banská Štiavnica
Štatutárny zástupca: Ing. Igor Brossmann, Ján Majsniar
IČO: 45982392
DIČ: 2023202951
IČ DPH: SK2023202951
Tel.: +421 910556095
E-mail: jan@bankalasky.sk
Internetová stránka: www.bankalasky.sk
Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s.
IBAN: SK7111000000002920855078
(ďalej len ako „Kupujúci“)
(ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“, jednotlivo aj ako „zmluvná strana“.)
PREAMBULA
1. Predávajúci berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy tvoria súčasť
projektu s názvom: „Profesionálne sprievodcovské audio zariadenie na 32 cudzích jazykov pre
kandidáta na „ Innovative European Museum of the Year Award 2021“, (ďalej len „Projekt“) v rámci

poskytnutej dotácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej len
„MIRRI“) v oblasti podpory regionálneho rozvoja pre subjekty územnej spolupráce.
2. Predávajúci ďalej berie na vedomie, že plnenia poskytované zo strany Predávajúceho podľa tejto
Zmluvy budú financované Kupujúcim v rámci MIRRI. Vzhľadom na charakter financovania realizácie
tejto Zmluvy, Zmluvné strany vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si
požadovanú súčinnosť pri realizácii Projektu.
3. Predávajúci je úspešným uchádzačom v zadaní Zákazky s nízkou hodnotou v súlade s ust. § 117
zákona o č. 343/2015 Z.z.z o verejnom obstarávaní v platnom znení.

II. Predmet zmluvy
2 . 1 . Predmetom dodávky je tovar v cene a podľa špecifikácie uvedenej v cenovej ponuke
predloženej predávajúcim, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy – príloha č. 1 vyplnená
tabuľka špecifikácií tovarov a cien, vrátane dopravy
a inštalácie (súbor
Priloha_c_1_Sumarny_list_cenovej_ponuky_a_technicke_poziadavky.xls)
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.
2.3. Kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť kúpnu cenu stanovenú v tejto zmluve.
III. Čas a miesto plnenia
3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku II. tejto zmluvy je do 20 kalendárnych dní odo
dňa doručenia objednávky predávajúcemu vystavenej Kupujúcim. Uvedený termín je možné meniť
len po vzájomnej dohode obidvoch zmluvných strán vo forme dodatku ku tejto zmluve.
3.2. Miesto dodania predmetu zmluvy: Marína a Sládkovič, n.o., Radničné námestie 18/109, 969 01
Banská Štiavnica
IV. Cena
4.1. Cena za dodávku predmetu zmluvy je výsledkom verejného obstarávania a cena je konečná:
Cena bez DPH:
35 804,00 €
DPH vo výške 20%:
7 160,80 €
Cena s DPH:
42 964,80 €
(slovom: štyridsaťdvatisícdeväťstošesťdesiatštyri eur, osemdesiat centov)
4.2. Kupujúci neposkytne na dodávku predmetu zmluvy zálohu, alebo preddavok. Kúpnu cenu
uhradí kupujúci predávajúcemu v termíne splatnosti faktúry 30 dní odo dňa doručenia faktúry
kupujúcemu. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu po protokolárnom odovzdaní a prevzatí
predmetu zmluvy.

V. Zmluvné pokuty
5.1. V prípade nedodržania termínu dodávky má kupujúci právo na zľavu vo výške 0,01 % z ceny
nedodaného tovaru za každý deň omeškania.

5.2. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry má predávajúci právo vystaviť penalizačnú
faktúru vo výške 0,01 % z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.
5.3. Okrem uhradenia úroku z omeškania resp. pokuty a poskytnutia zliav je predávajúci i kupujúci
oprávnený žiadať náhradu škody, ktorá mu vznikla a bola spôsobená porušením, resp. zanedbaním
povinností druhou stranou.

VI. Záručná doba

6.1. Záručná doba počas ktorej predávajúci nesie zodpovednosť za kvalitu predmetu zmluvy je 24
mesiacov. Táto doba začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania predmetu zmluvy
kupujúcemu. Počas záručnej doby je predávajúcim garantovaná bezplatná oprava alebo výmena
vadných dielov v mieste dodania predmetu zmluvy. Doba poskytovania bezplatnej opravy, resp.
výmeny sa predĺži o dobu, počas ktorej nebude v záručnej lehote zariadenie v používateľnom stave
z viny predávajúceho.
6.2. Predávajúci neručí za škody, ktoré vznikli neodborným používaním, zásahom alebo inými
mimoriadnymi okolnosťami zo strany kupujúceho. V prípade poškodenia predmetu zmluvy zavinené
kupujúcim si hradí opravy kupujúci.
6.3. Reklamáciu uplatňuje kupujúci u predávajúceho v súlade s Obchodným zákonníkom.

VII. Odstúpenie od zmluvy
7 . Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho
vyplývajúcich primerane platia ustanovenia §344 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov.
VIII. Osobitné ustanovenia
8.1. Kupujúci je povinný predmet zmluvy prehliadnuť a vyskúšať pri preberaní. Kupujúci je povinný
ihneď pri preberaní dodávky oznámiť všetky ním zistené vady.

IX. Záverečné ujednania

9.1. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú do dodania predmetu zmluvy.
9.2. Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Kúpna zmluva
nadobúda účinnosť deň po dni zverejnenia na webovom sídle Obstarávateľa.
9.3. Zmluvné strany dohodli, že na ostatné vzájomné vzťahy neupravené touto zmluvou platia
ustanovenia Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, všeobecných obchodných a
záručných podmienok predávajúceho ako aj ostatných slovenských predpisov.

