
                                          Kúpna zmluva  
uzatvorená v zmysle § 409 násl. Obchodného zákonníka a podľa § 117 zákona 
 č. 343/2015 z.z o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení jeho zákonov 

                                                               I.
                                                     Zmluvné strany

1. Kupujúci   :  Stredná odborná škola obchodu a služieb

                                T.Vansovej 2
                                955 01  Topoľčany

            Zastúpená :  Mgr. Naňo Milan -  riaditeľ SOŠ O a S

           IČO :            00893480  
           DIČ:             2020419665                     IčDPH :  SK2020419665

           Bankové spojenie :  Štátna pokladnica, 
           Číslo účtu : Hlavná činnosť  –   7000308066/8180 /nie je platca DPH/
                              Podnik. Činnosť –   7000308402/8180 / platca DPH/
                                                                                                       /ďalej len „kupujúci“/                        
    
a

     2.    Predávajúci:  Róbert Pravda 

                                  Benku 2341/1, 955 01  Topoľčany

                                  Prevádzka :     M.R.Štefánika 25, Topoľčany

           Zastúpený :     Róbert Pravda 
                                 
           IČO :              34670360
           DIČ :              1032395804                     IčDPH : SK1032395804

          Bankové spojenie : VÚB, Topoľčany
          Číslo účtu :   1159684058/0200
                                                                                                  /ďalej len „predávajúci“/

         Zapísaný v Živnostenskom registri OÚ Topoľčany, pod č. 406-4361

                                                                    II.
                                                           Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zásobovanie kupujúceho dodaním tovaru vodoinštalačného, žele-
ziarského a ostatného materiálu podobného charakteru  podľa jeho záujmu a potrieb.  Dopra-
va predmetu zákazky na adresu kupujúceho  a následné vyloženie  sa od predávajúceho sa ne-
vyžaduje.



Slovník CPV :  44316400 – 2   železiarsky tovar
                          42130000 – 9  výpustky, ventile a podobný tovar  

                                                                        II.
                                                             Zmluvné   podmienky

      1.  Predávajúci sa zaväzuje dodávať predmet zákazky  zmluvy v množstve  a  termínoch podľa ob-
            jednávky kupujúceho.  Kupujúci sa zaväzuje tento tovar odobrať  a  zaplatiť zaň kúpnu cenu 
            podľa vystaveného daňového dokladu – faktúry.

2. Množstvo tovaru z celkového množstva bude upresňované objednávkami zo strany kupujúce-
     ho tak, aby bol zabezpečený plynulý chod jednotlivých úsekov školy, školského internátu a ku-
     chyne ,  pre ktoré bol predmetný tovar  objednaný.

                                                                          III.
                                                            Zmluvné obdobie a cena

      1.   Zmluva na dodanie vodoinštalačného, železiarskeho a ostatného materiálu sa vzhľadom na 
            predpokladanú hodnoty zákazky uzatvára na zmluvné obdobie 48 mesiacov  ,   a  to :

                                                      od 1.3.2022 – 28.2.2024

            resp. do vyčerpania finančného limitu menej ako 5 000 € bez DPH / §1, odst.14  ZVO/.

                                                                            IV.
                                                         Fakturačné podmienky 

1. Cena je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov 
        a vyhláškou  MF SR č. 87/1996 Z.z.,. Cenník výrobkov  tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve. 

2. Cena je uvedená  EUR. V cene  je zahrnutá DPH a iné náklady predávajúceho súvisiace s pos-
        kytnutím služby. 

3. Daňovým dokladom je pre účastníkom tejto zmluvy faktúra. Každá faktúra musí obsahovať  všetky
         náležitosti daňového dokladu – ako predmet dodávky, množstvo, cenu, dátum zdaniteľného plnenia,
         dátum vystavenia faktúry a dátum splatnosti.

4. Kupujúci   obdrží  faktúru po dodaní tovaru.  Faktúra je splatná v lehote 14 dní od jej vystavenia  a
       za vysporiadanú sa považuje prevodom finančných prostriedkov z účtu kupujúceho na účet  predá-
       vajúceho.

                                                                    VI.
                                          Možnosť odmietnuť prebratie tovaru

       1.    Kupujúci sa vyhradzuje právo odmietnuť prevziať  tovar  z dôvodu nedodržania ceny, akosti,
štruktúry alebo množstva tovaru,  pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

                                                                   VII.
                                            Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že záväzkový vzťah vzniknutý na základe  tejto  zmluvy sa
zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka ,  i keď ide o vzťah subjektov , ktorý nepadá pod
vzťahy uvedené v ustanovení § 261 Obchodného zákonníka.

2. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana  obdrží  po jednom
výtlačku. 



3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. Účinná je dňom nasledujú-
cim po dni zverejnenia na web stránke kupujúceho.  

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia a na znak
a na znak toho ju podpisujú.

V Topoľčanoch,  28.2.2022

   Podpísané                                                                             podpísané

.................................................                                          ...............................................
             Mgr. Milan Naňo                                                              Róbert Pravda
             Riaditeľ SOŠ O a S














