Kúpno – predajná zmluva
uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991
Táto zmluva sa uzatvára medzi
Predávajúci:

REPASE SK, s.r.o.
Štefánikova 81, 085 01 Bardejov
Zastúpený: Ing. Rastislav Homa - konateľ
IČO: 46490442
DIČ: 2820021083
IČ DPH: SK2820021083
Peňažný ústav: TATRABANKA
Č. účtu: 2925869743/0100
IBAN: SK14 1100 0000 0029 2586 9743
a

Kupujúci:

Obec Raslavice
Hlavná 154
086 41 Raslavice
Zastúpený: Ing. Anton Lamanec, starosta obce
IČO: 00322521
DIČ: 2020624606
Peňažný ústav: VÚB Bardejov
Č. účtu: 2829883553/0200
IBAN: SK55 0200 0000 0028 2988 3553
I. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia,
techniku a náradie v rámci projektu „Rekonštrukcia multifunkčného centra“ v zmysle naceneného
Výkazu výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.
II. Termín dodávky
1. Termín dodania predmetu zmluvy bude uskutočnený do 9 mesiacov od podpisu tejto zmluvy medzi
predávajúcim a kupujúcim.
III. Podmienky predaja
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať výpočtovú techniku podľa naceneného Výkazu výmer a to
v patričnom množstve a cene.
IV. Cena
1. Cena za predmet zmluvy je stanovená na základe cenovej ponuky a v zmysle prílohy zmluvy Výkazu výmer následovne:
Cena bez DPH:
2 845,00 €
DPH 20 %:
569,00 €
Cena s DPH:
3 414,00 €
2. Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu.

V. Záručné doby
1. Záruku na dodaný tovar si kupujúci môže uplatniť u predávajúceho, pričom záručná doba je
stanovená na 2 roky. Záručná doba začína plynúť odo dňa dodávky predmetu zmluvy.
VI. Iné dojednania
1. V cene dodávky tovaru je zahrnutá inštalácia dodaného tovaru.
VII. Záverečné ustanovenia
1. Predávajúci sa zaväzuje k riadnemu a včasnému poskytovaniu súčinnosti kupujúcemu s cieľom
dosiahnuť naplnenie účelu tejto zmluvy a zmluvy o NFP, uzatvorenej medzi kupujúcim a Ministerstvom
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Predávajúci je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré
by smerovalo proti záujmom kupujúceho, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu účelu tejto zmluvy
a zmluvy o NFP. Porušenie povinnosti poskytnutia riadnej a včasnej súčinnosti podľa tohto bodu
zmluvy zo strany predávajúceho sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
2. Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s poskytovanými službami
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o NFP č. Z2212012013901, a to oprávnenými osobami
a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnenými osobami sú najmä:
a) Poskytovateľ a nim poverené osoby,
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi
poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a EÚ.
3. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia Slovenským pravom, najmä príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka, ako aj ďalšími relevantnými právnymi predpismi Slovenskej
republiky.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a bez výhrad s ňou
súhlasia, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.
5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu, z toho sú
tri vyhotovenia určené pre kupujúceho a jedno pre predávajúceho.
6. Táto zmluva nadobúda platnosť v deň podpisu tejto zmluvy obidvoma zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia v zmysle Zákona č. 546/2010 v platnom znení.

V Bardejove, dňa

...........................................
Predávajúci

V Raslaviciach, dňa

........................................
Kupujúci

VÝKAZ VÝMER
Stavba: Rekonštrukcia multifunkčného centra
Časť: Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
Kupujúci: Obec Raslavice
Predávajúci: REPASE SK, s.r.o.

P.Č.

Kód
skupiny
výdavkov

1

Cena
jednotková
bez DPH
(€)

Cena
jednotková
s DPH (€)

Cena
celkom bez
DPH (€)

Cena celkom
s DPH (€)

Pozn.

8

10

Popis

MJ

Množstvo
celkom

2

3

4

5

6

7

ks

1

180,00

216,00

180,00

216,00

ks

1

255,83

307,00

255,83

307,00

1.

713004

2.

713004

3.

713004

Kuchynský robot. Min. 550W. Funkcie a príslušenstvo kuchynského robota:
hnetenie, šľahanie, krájanie, strúhanie, mixér, mäsomlynček, lis na citrusy,
strúhanie. Nádoba min. 3,5l

ks

1

341,67

410,00

341,67

410,00

4.

713004

Mikrovlnná rúra s grilom. Farba: nerez. Využiteľný objem rúry: min. 13 l. Počet
výkonových stupňov pre mikrovlny: 5
Výkon mikrovĺn: 800 W

ks

1

81,67

98,00

81,67

98,00

5.

713004

Pressovar plnoautomat. Čerpadlo min. 15 barov, 1450W. 3 stupne nastavenia
teploty,4 stupne nastavenia tvrdosti vody

ks

1

305,00

366,00

305,00

366,00

6.

713004

Betónový stôl na stolný tenis - exteriér. Dve betónové dosky 1520x1370x50mm
s lakovaným povrchom, podstavec stolu je pozinkovaná konštrukcia. Súčasťou
dodávky stolu je celokovová sieťka.

ks

1

853,33

1 024,00

853,33

1 024,00

7.

713004

Exteriérová fitnes zostava STEPPER. Zostava slúži na precvičenie celého tela –
pohyb podobný bežkovaniu. Materiál: celokovová masívna oceľová konštrukcia.
Rozmery: 1140 x 540 x 1250 mm. Do exteriéru

ks

1

827,50

993,00

827,50

993,00

2 845,00

3 414,00

Chladnička min. objem 100l
Elektrický sporák, 4 liatinové platničky, gril, regulácia teploty 50 250°C, osvetlenie rúry, rozmer (vxšxh) 85x50x60 cm

Spolu

.........................................
Predávajúci

.............................................
Kupujúci

