
Kúpna zmluva

Uzavretá podľa § 3 ods. 1, 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 
predpisov a podľa § 409 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

Kupujúci:

Predávajúci:

Mesto Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta
00316075
2021115052

Názov:
Adresa/sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:

a) 8174961/5200
b) 14024425/5200

OTP Banka Slovensko, a.s. pracovisko Fiľakovo 
Telefón/e-mail: 047/4381001/ primator@filakovo.sk

Názov: J'ícJ'čW '/
Adresa/sídlo: ^  , /
Štatutárny orgán:
IČO: 3f  te2> 9
DIČ: f r
Bankové spojenie: v U (X jQ  &- 
Telefón/e-mail:

( v ďalšom „Predávajúci")

(v  ďalšom „Kupujúci") , f.
" K  rw rf&p, Kchc&nsíóžU 

i 0

II. Predmet kúpy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu za podmienok 
dohodnutých v tejto zmluve tovar v požadovanom rozsahu a za jednotkovú cenu, ktorá je výstupnou 
cenou z verejného obstarávania s názvom „Vzdelávacie centrum -  Školiaci materiál a potreby - 
4.5.2" pre projekt:
„ Vzdelávacie centrum pri ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským Lajosa Mocsáryho, Farská lúka 
64/B, Fiľakovo"
ITMS kód projektu: 261301300090 
Kód výzvy OPV-2011/3.1./03- SORO 
Operačný program: Vzdelávanie 
Spolufinancovaný fondom : Európsky sociálny fond

2.2 Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania formou zadávania zákazky na 
obstaranie tovaru podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení 
neskorších prepisov.

2.3 Predmetom dodávky je tovar v cene podľa špecifikácie uvedenej v cenovej ponuke 
predloženej predávajúcim, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy spolu za kúpnu cenu 
vo výške £jň /h x>....ÍS<:.......... slovom dfoé& U átí....... s DPH.

mailto:primator@filakovo.sk


III. Predmet plnenia

3.1 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.

3.2 Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar a zaplatiť cenu stanovenú v tejto zmluve.
3.3 Predávajúci je povinný kupujúcemu dodať tovar, odovzdať doklady, ktoré sa na tovar vzťahujú 
a ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a poskytnúť zákonnú záručnú lehotu.

IV. Čas a miesto plnenia

4.1 Predávajúci sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu tovar v rozsahu a kvalite vymedzenom v časti 
I a II tejto zmluvy v termíne do Lehota dodania bude bližšie stanovená kupujúcim 
v písomnej výzve, minimálne však 10 dní pred požadovaným dátumom dodania tovaru.

4.2 Kupujúci sa zaväzuje, že tovar prevezme a zaplatí za jeho dodanie dohodnutú cenu.

4.3 Miesto plnenia: Mestský úrad Fiľakovo, radničná 25, 986 01 Fiľakovo

4.4 Predávajúci sa zaväzuje , že strpí kontrolu auditu, overovania súvisiaceho s dodávanými tovarmi 
a službami, kedykoľvek počas trvania platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP číslo 
042/2012/3.1/OPV uzatvorenou Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ a objednávateľom a poskytne osobám všetku 
potrebnú súčinnosť.

V. Cena

5.1 Zmluvné strany určili kúpnú cenu predmetu zmluvy na záklac^ cenovej ponuky podľa článku 
I tejto zmluvy vo výške .P.J.-hi.ttá...... Eur bez DPH, s DPH.

VI. Platobné podmienky

6.1 Cena za dodanie tovaru sa bude uhrádzať zo strany kupujúceho na základe faktúry predloženej 
predávajúcim. Faktúra ako platobný doklad musí obsahovať obvyklé náležitosti daňového dokladu 
podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Lehota splatnosti faktúry bude 30 dní od jej 
doručenia kupujúcemu.

6.2 Predávajúci predloží faktúru v štyroch origináloch.

VII. Zodpovednosť za vady

7.1 Nároky kupujúceho na riadne reklamované vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného 
zákonníka.

VIII. Záverečné ustanovenia

8.1 Všetky práva a povinnosti zmluvných strán ako aj otázky neupravené touto zmluvou sa spravujú 
príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
prepisov.



8.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami na dodávku tovaru 
„„Vzdelávacie centrum -  Školiaci materiál a potreby -3.5.2" pre projekt „ Vzdelávacie centrum pri 
ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským Lajosa Mocsáryho, Farská lúka 64/B, Fiľakovo" ITMS kód 
projektu: 26130130090.

8.3 Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle Mestského úradu.

8.4 Táto zmluva bola vyhotovená v 3 rovnopisoch. Kupujúci obdrží 2 rovnopisy a predávajúci 1 
rovnopis.

8.5 Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tejto zmluvy sa zhoduje s ohlasnými, slobodnými a vážnymi 
prejavmi ich skutočnej vôle a že zmluvu neuzavreli v tiesni ani na nápadne nevýhodných 
podmienok. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, a na znak ju vlastnoručne 
podpísali.

V.<7. .tž .dňa....N .....

predáyajúsŕi kupujúci


