
Kúpna zmluva

Kúpna zmluva
I. obchodné meno: Obec Okrúhle
so sídlom: Okrúhle 131, 090 42 Okrúhle
IČO: 00330868
DIČ: 2020808889
IČ DPH: —

číslo účtu: SK7902000000003944825759
zastúpená: Ing. Martin Jech -  starosta obce

ako kupujúci na strane jednej (ďalej len „Kupujúci ”)

a

II. obchodné meno: DURÍM s.r.o.

so sídlom: DURÍM s.r.o., Dolný Val 70, 010 01 Žilina

IČO: 47622687

DIČ: 2024015334

IČ DPH: —

zapísaná: OR OS v Žiline, oddiel Sro, vložka č. 61692/L

číslo účtu: SK0483300000002100539774

zastúpená: Mgr. Alexander Hricov -  konateľ spoločnosti

ako predávajúci na strane druhej (ďalej len „Predávajúci ”) a spolu s Kupujúcim ako zmluvné 
strany (ďalej len „zmluvné strany“)

uzatvárajú podľa ust. § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „ Obchodný zákonník “) túto

kúpnu zmluvu (ďalej len „Zmluva“)

Preambula
1. Kupujúci - Obec Okrúhle podá na Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre 

investície a informatizáciu, žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
v rámci výzvy „WiFi pre Teba“ na projekt s názvom „WiFi pre Teba v obci Okrúhle“ 
(ďalej len „Projekt“).

2. Predávajúci sa zúčastnil vo vyššie uvedenej obci verejného obstarávania vyhláseného 
Kupujúcim a uspel, t. j. jeho ponuka bola vyhodnotená ako víťazná ponuka s najnižšiu 
cenou a Kupujúci ju prijal.

3. Na základe tejto Zmluvy sa Predávajúci zaväzuje dodať tovar Kupujúcemu v súlade s čl. I 
tejto zmluvy a Kupujúci sa zaväzuje uhradiť Predávajúcemu cenu podľa čl. III tejto 
zmluvy.
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I. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zo strany Predávajúceho dodávka Kupujúcemu špecifikovaná 
v súlade s položkami Podrobného rozpočtu tvoriaceho prílohu č.l tejto Zmluvy (ďalej len 
„tovar“).

2. Tovar spĺňa všetky potrebné normy podľa predpisov Slovenskej republiky a má tiež 
požadované certifikáty.

3. Predávajúci sa zaväzuje dodaný tovar nainštalovať na určené miesta, oživiť WiFi sieť 
a uviesť ju do prevádzky v zmysle projektových podkladov, ktoré sú súčasťou Žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok.

4. Kupujúci je povinný poskytnúť Predávajúcemu pri oživení WiFi siete súčinnosť v rámci 
objednania pripojenia do siete internet na svoj vlastný účet a poskytnúť toto pripojenie 
Predávajúcemu kvôli spusteniu WiFi siete do prevádzky.

II. Prechod vlastníctva k tovaru

1. Vlastníctvo na dodaný tovar nadobúda Kupujúci dňom úplného zaplatenia súhrnnej 
kúpnej ceny podľa čl. III tejto Zmluvy.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo v prípade neuhradenia celej kúpnej ceny podľa čl. III 
tejto Zmluvy vziať tovar späť od Kupujúceho v rámci svojho zádržného práva.

III. Cena tovaru a platobné podmienky

1. Kúpna cena tovaru je súhrnne dohodnutá na sumu 13.170,00,- Eur bez DPH, predávajúci 
nie je platiteľ DPH, čiže cena celkom na zákazku ja 13.170,00,- EUR. Táto kúpna cena je 
nemenná bez ohľadu na dobu v ktorej dôjde k dodaniu tovaru Kupujúcemu.

2. Platbu kúpnej ceny za dodaný tovar je potrebné vykonať najneskôr v zmysle splatnosti 
faktúry, ktorá je 30 dní po dodaní tovaru. Kupujúci môže tovar zaplatiť aj v skoršom 
termíne pred splatnosťou faktúry podľa vlastného uváženia.

3. Kupujúci je povinný uhradiť Predávajúcemu zálohovú platbu vo výške 50 % z dohodnutej 
kúpnej ceny tovaru podľa čl. III. ods. 1 v lehote do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 
tejto zmluvy. Zálohová platba bude zúčtovaná v rámci kúpnej ceny po dodaní tovaru vo 
vystavenej faktúre Predávajúcim.

4. V prípade omeškania zálohovej platby a/alebo platby kúpnej ceny za tovar je Predávajúci 
oprávnený vyúčtovať Kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za 
každý deň omeškania a Kupujúci je povinný tento úrok z omeškania uhradiť do 30 dní.
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IV. Termín dodania tovaru

1. Termín dodania tovaru je najneskôr do 30 dní od obdržania zálohovej platby od 
Kupujúceho.

2. Pri omeškaní dodania tovaru sa Predávajúci zaväzuje poskytnúť zľavu z ceny tovaru vo 
výške 0,05 % z ceny tovaru za každý deň omeškania. Toto ustanovenie platí len, ak 
nebude dodanie tovaru obmedzované vyššou mocou. Pod vyššou mocou sa rozumie 
najmä živelná pohroma, administratívne zásahy štátnych orgánov Slovenskej republiky 
týkajúce sa dovozu tovaru do Slovenskej republiky.

3. Termín dodania tovaru je možné predĺžiť po písomnom súhlase obidvoch zmluvných 
strán. V prípade omeškania sa s dodaním tovaru o viac ako 30 dní môže Kupujúci 
odstúpiť od Zmluvy jednostranne a bez následkov.

V. Prevzatie tovaru

1. Kupujúci je povinný objednaný tovar v zmysle tejto Zmluvy prevziať a zaplatiť podľa 
platobných podmienok tejto Zmluvy v prípade nadobudnutia jej účinnosti.

2. Tovar je možné neprevziať tiež v prípade, že Predávajúci nedodržal termín dodania a 
prekročil ho viac ako o 30 dní.

3. V prípade, že Kupujúci odmietne objednaný tovar prevziať od Predávajúceho bez 
uvedenia vážneho dôvodu, má povinnosť uhradiť Predávajúcemu celú kúpnu cenu podľa 
čl. III tejto Zmluvy.

4. Miesto prevzatia tovaru je sklad určený Kupujúcim v mieste jeho sídla, pričom doprava je 
na náklady Predávajúceho a je súčasťou dohodnutej kúpnej ceny podľa čl. III tejto 
Zmluvy.

VI. Osobitné dojednania zmluvných strán

1. Predávajúci sa zaväzuje, že súčasne s dodávkou tovaru odovzdá Kupujúcemu v mieste 
dodania tovaru tiež nasledujúce sprievodné doklady:

a) faktúra, ktorá obsahuje minimálne tieto údaje - obchodné meno, sídlo, IČO, 
DIČ, IČ DPH Predávajúceho a Kupujúceho, druh a množstvo tovaru, cenu bez 
DPH, DPH, cenu s DPH.

b) dodací list, ktorý obsahuje minimálne tieto údaje - obchodné meno, sídlo, IČO, 
DIČ, IČ DPH Predávajúceho a Kupujúceho, druh a množstvo tovaru

2. Spory, ktoré vzniknú pri plnení práv a povinností z tejto Zmluvy medzi Predávajúcim a 
Kupujúcim, sa budú snažiť zmluvné strany urovnať dohodou.
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3. Všetky spory medzi stranami tejto zmluvy, vzniknuté z tejto zmluvy alebo iných zmlúv 
medzi stranami, alebo v súvislosti s týmito zmluvami, vrátane sporov o ich platnosť, 
porušenie, výklad a zrušenie, ako aj spory týkajúce sa arbitrability sporu, budú riešené 
výlučne pred Stálym rozhodcovským súdom pri E2E-Inštitút pre medzinárodnú obchodnú 
arbitráž (www.aaa-arbitration.org) v súlade s jeho pravidlami a poriadkami, uverejnenými 
na webovej stránke súdu.

4. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na použití čl. 192 švajčiarskeho PÍLA (Gesetz uber 
internationales Privatrecht) na vylúčenie zrušenia rozhodcovského rozsudku pričom 
dojednávajú ako miesto konania (sídlo rozhodcovského tribunálu) mesto Zurich kantón 
Zurich, Švajčiarska konfederácia.

5. Rozhodca je oprávnený spor rozhodnúť na základe zásad spravodlivosti (ex aequo et 
bono), a konať ako amiable compositeur. Rozhodca je oprávnený vydať vo veci na 
žiadosť strany predbežné opatrenia potrebné na zaistenie dokazovania ale aj zabezpečenie 
plnenia.

6. Zmluvné strany sú oprávnene postúpiť pohľadávky na ľubovoľnú tretiu stranu bez 
obmedzenie a tiež jednostranne započítať vzájomne záväzky a pohľadávky.

7. Ak táto zmluva nadobudne účinnosť a Kupujúci túto zmluvu vypovie, odstúpi od nej 
alebo neuhradí zálohovú platbu podľa čl. III ods. 3 alebo kúpnu cenu podľa čl. III ods. 1 
alebo neprevezme tovar, potom má Predávajúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50 % 
z dohodnutej kúpnej ceny.

8. Ak táto zmluva nadobudne účinnosť a Predávajúci túto zmluvu vypovie, odstúpi od nej 
alebo nedodá tovar ani v náhradnej 30 dňovej lehote, potom má Kupujúci nárok na 
zmluvnú pokutu vo výške 50 % z dohodnutej kúpnej ceny.

VII. Záruka

1. Predávajúci poskytuje záruku na dodaný tovar v zmysle platných právnych predpisov 
Slovenskej republiky.

2. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim a trvá 60 mesiacov. Počas 
záručnej dobyje Predávajúci povinný na vlastné náklady odstrániť bezplatne všetky vady 
tovaru v lehote do 14 dní od vyzvania.

VIII. Všeobecné ustanovenia

1. Táto Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a je zmluvnými stranami vypovedateľná len so 
závažných dôvodov, ktorými je závažné porušenie tejto Zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že sporné prípady vyplývajúce z tejto Zmluvy sa budú riadiť 
platným slovenským právom.
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3. Táto Zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť 
po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde ku schváleniu 
poskytnutia nenávratného finančného príspevku na Projekt príslušným poskytovateľom 
pomoci, Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, 
a to príjemcovi pomoci, ktorým je obec Okrúhle, so sídlom: Okrúhle 131, 090 42 
Okrúhle, a to na základe jej žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
v rámci výzvy „WiFi pre Teba“. Na nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy postačuje 
zverejnenie informácie o schválení poskytnutia NFP zo strany poskytovateľa pomoci 
v rámci vyššie uvedenej žiadosti.

4. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch a každá zmluvná strana ju obdrží po dvoch 
rovnopisoch.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že Zmluva je 
zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená 
v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

V obci Okrúhle, dňa 24.01.2019 V Žiline, dňa 23. 01.2019

Kupujúci Predávajúci
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