Kúpna zmluva
uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov
medzi týmito zmluvnými stranami:
1. Predávajúci:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Označenie registra:
Číslo zápisu:

JOKER spol s.r.o.
Masarykovo nám. 35, 686 01 Uherské Hradišté
Ivanem Štérbou
45476365
CZ45476365
43856/07
oddíl C vložka 4998

(ďalej len „predávajúci“)
1.

Kupujúci:

MESTO TRENČIANSKE TEPLICE

Sídlo

: M.R. Štefánika 4, 914 51 Trenčianske Teplice

V zastúpení

: PhDr. Štefan Škultéty, primátorom mesta Trenčianske
Teplice
: Dexia banka Slovensko, a.s., pobočka Trenčín
: 0643679002/5600
: 00312088
: 2021080050
: 0 3 2 /6 5 5 1500, 032/655 6715
: 032/6552232
: sekretariat@teplice.sk

Bankové spojenie
Číslo účtu
IČO
DIČ
Tel.
Fax
E-mail

(ďalej len „kupujúci“)
s nasledovným obsahom:

či. I
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho v dohodnutom termíne
a mieste dodať a odovzdať kupujúcemu nasledovný tovar:
1) výroba a tlač : Katalóg turistickej ponuky Ostrožska : 1500 ks CZE + 500 ks SK
2) výroba a tlač : Orientačné mapky obcí Ostrožska : 6000 ks CZE + 1000 ks SK
3) výroba a tlač : Cyklomapka Ostrožska : 1500 ks CZE + 500 ks SK
v rámci realizácie projektu „„Vytvorenie spoločného informačného systému mesta
Trenčianske Teplice a mikroregiónu Ostrožsko“.
(ďalej len „predmet kúpy")
Predávajúci sa zároveň zaväzuje previesť na kupujúceho vlastnícke právo
k predmetu kúpy.

2. Kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy uvedený v bode 1 tohto článku prevziať a
zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu.

čili
Kúpna cena
1. Kúpna cena za predmet kúpy podľa teto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných
strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a
predstavuje:
Cena bez DPH:
DPH 20 %:
Cena s DPH:

5011,-EUR, slovom päťtisícjedenásť EUR
709,- EUR, slovom sedemstodeväť EUR
5720,- EUR, slovom päťtisícsedemstodvadsať EUR

2. V kúpnej cene uvedenej v bode 1 tohto článku je zahrnutá cena transportu
predmetu kúpy podľa tejto zmluvy do miesta dodávky, balenie, naloženie,
vyloženie, montáž a uvedenie predmetu kúpy do prevádzky.
čl. III

Platobné podmienky
1. Kúpnu cenu uvedenú v článku II tejto zmluvy uhradí kupujúci na základe faktúry
vystavenej predávajúcim. Faktúra musí obsahovať nasledovné údaje:
a.) obchodné meno, sídlo, IČO a DIČ predávajúceho a kupujúceho,
b.) označenie príslušného registra a číslo zápisu predávajúceho,
c.) číslo faktúry,
d.) deň odoslania a deň splatnosti faktúry, deň zdaniteľného plnenia,
e.) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
f.) faktúrovanú sumu, DPH, cenu vrátane DPH,
g.) označenie predmetu kúpy,
h.) pečiatka a podpis oprávnenej osoby za predávajúceho.
2. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu za predmet kúpy podľa tejto zmluvy do
30 dní odo dňa riadneho prevzatia predmetu kúpy kupujúcim a doručenia faktúry
na predmet kúpy vystavenej predávajúcim kupujúcemu.
3. Údaje na faktúre musia byť v súlade s údajmi uvedenými v tejto zmluve.
V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve,
kupujúci je oprávnený vrátiť ju predávajúcemu na doplnenie. V takom prípade
začne plynúť nová 30 dňová lehota splatnosti dňom doručenia opravenej faktúry
kupujúcemu.

čl. IV
Čas plnenia a spôsob prevzatia predmetu kúpy
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy vymedzený v čl. I
tejto zmluvy v termíne do 3 mesiacov od účinnosti tejto zmluvy.
2. Predmet kúpy prevezme kupujúci v mieste dodania na základe dodacieho listu
podpísaného zodpovednou osobou kupujúceho.

3. Pri odovzdaní predmetu kúpy je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu
doklady, ktoré sa na predmet kúpy vzťahujú.

čl. V
Miesto dodania predmetu kúpy
1. Miestom dodania predmetu kúpy je sídlo kupujúceho.

čl. VI
Záručná doba a pozáručný servis
1. Záručná doba na predmet kúpy je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa riadneho
odovzdania predmetu kúpy kupujúcemu.
2. V prípade, že počas záručnej doby sa zistí vada predmetu kúpy, kupujúci
upozorní predávajúceho na túto vadu telefonicky, faxom alebo elektronickou
poštou, pričom bez zbytočného odkladu od uvedeného spôsobu reklamácie zašle
predávajúcemu aj jej písomnú formu. Zmluvné strany sa dohodli, že počas
záručnej doby má kupujúci právo požadovať a predávajúci povinnosť bezplatne
odstrániť zistené a reklamované vady.
3

Predávajúci sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu kúpy v čo
najkratšom, technicky možnom čase, najneskôr však do 1 pracovného dňa odo
dňa uplatnenia reklamácie kupujúcim.

4

Predávajúci sa zaväzuje odstrániť reklamované vady predmetu kúpy najneskôr
do 1 pracovného dňa od začatia ich odstraňovania, ak nedôjde k dohode o inom
termíne, ku ktorej sa zhotoví obojstranne potvrdený zápis. Ak dôjde k dohode
o inom termíne a predpokladané odstraňovanie reklamovaných vád predmetu
kúpy bude trvať dlhšie ako 3 dni, zaväzuje sa predávajúci bezodkladne po spísaní
dohody o inom termíne poskytnúť bezplatne kupujúcemu na celú dobu trvania
opravy náhradný predmet kúpy s parametrami a špecifikáciami uvedenými
v článku I tejto zmluvy.

5 V prípade záujmu kupujúceho sa predávajúci zaväzuje poskytnúť na predmet
zmluvy aj pozáručný servis.

čl. VII
Zmluvné sankcie
1.

V prípade, že predávajúci nedodá predmet kúpy v dohodnutom termíne,
kupujúci má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny predmetu kúpy
za každý deň omeškania.

2.

V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry, predávajúci má právo na
úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

3.

V prípade nedodržania lehoty uvedenej v článku VI bod 3 tejto zmluvy
predávajúcim má kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 150,- EUR za
každý deň omeškania. Týmto nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu
škody, ktorá by v dôsledku tohoto omeškania vznikla.

4.

Kupujúci má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 150,- EUR za každý deň
oneskorenia odstránenia vád, t.j. ak reklamované vady predávajúci neodstráni
v lehote uvedenej v čl. VI. ods. 4. tejto zmluvy, resp. v inom dohodnutom
termíne alebo nedodá náhradný predmet kúpy v súlade s čl. VI ods. 4 tejto
zmluvy. Týmto nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody, ktorá by
v dôsledku tohoto omeškania vznikla.

čl. VIII
Osobitné ustanovenia
Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto
zmluvy zo strany predávajúceho. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie
tejto zmluvy, najmä ak predávajúci:
a)
bude meškať s termínom plnenia podľa článku IV. tejto zmluvy o viac ako
5 dní alebo inak prejavuje svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto
zmluvy,
b)
bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho prevedie všetky alebo
niektoré práva a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu,
c)
nedodrží kúpnu cenu dohodnutú v tejto zmluve,
d)
bude meškať so začatím odstraňovania vád predmetu zmluvy, resp.
bude meškať s odstránením reklamovaných vád o viac ako 5 dní oproti
termínom uvedeným v čl. VI ods. 3, resp. 4 tejto zmluvy a ani nedodá
náhradný predmet kúpy v zmysle čl. VI ods. 4 tejto zmluvy
e)
predmet kúpy nebude mať technické parametre uvedené v článku I tejto
zmluvy

čl. IX
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých kupujúci, obdrží tri
vyhotovenia a predávajúci dve vyhotovenia.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami
oboch strán.
3. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov
podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú
tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
4. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými
Obchodného zákonníka v platnom znení.

ustanoveniami

5. Zmluvné strany si túto zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na
znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali. Zároveň prehlasujú, že zmluva
nebola uzavretá v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok.
6. Zmluva nadobúda účinnosť kumulatívnym splnením týchto dvoch podmienok:
a) zverejnenie tejto zmluvy v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a

b) uzavretie zmluvy o poskytnutí prostriedkov v rámci 5. Výzvy Fondu
mikroprojektov Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská
republika - Česká republika 2007 - 2013 pre implementáciu projektu:
„Vytvorenie spoločného informačného systému mesta Trenčianske Teplice
a mikroregiónu Ostrožsko“.
7. Zmluva nadobudne účinnosť v deň, v ktorom budú kumulatívne splnené obe
podmienky. V prípade, ak v lehote do 1 roka odo dňa zverejnenia tejto zmluvy
nebude uzavretá zmluva o poskytnutí prostriedkov v rámci 5. Výzvy Fondu
mikroprojektov Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská
republika - Česká republika 2007 - 2013 pre implementáciu projektu:
„Vytvorenie spoločného informačného systému mesta Trenčianske Teplice
a mikroregiónu Ostrožsko“ táto zmluva zaniká.
8. Predávajúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že na základe písomného
oznámenia objednávateľa strpí výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho
s dodávaným tovarom, prácami a službami pri poskytovaní plnenia, a to
kedykoľvek počas doby poskytovania plnení, a to oprávnenými osobami v
zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

V Trenčianskych Tepliciach, dňa 21.5.2012

Kupujúci:
/i

