Kúpna zmluva č. 02/2012
uzatvorená podľa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Obchodný zákonník“).
Článok I.
Zmluvné strany
Kupujúci:

Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so
sídlom v Bratislave
Prievozská 32
827 99 Bratislava
Zastúpený:
RNDr. Nadežda Machútová, Ústredná riaditeľka SOI
IČO:
17331927
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica, Bratislava
Číslo účtu:
7000065105/8180
(ďalej len „kupujúci“)

Predávajúci:

JURIGA spol. s r. o.
Gercenova 3
851 01 Bratislava
zastúpený.:
IČO :
DIČ :
IČ DPH:
Bankové spojenie :
číslo účtu :
Zapísaný :
č. 4507/B
(ďalej len „predávajúci“)

Ing. Ján Juriga, konateľ
31344194
2020350915
SK2020350915
Tatra banka, a. s., Bratislava
2622020195/1100
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka

Článok II.
Predmet zmluvy, miesto a čas plnenia
1. Predmetom zmluvy je:
a) dodávka originálnych pások, atramentových náplní a tonerov do ihličkových tlačiarní, do čiernobielych a farebných
atramentových a laserových tlačiarní uvedených v prílohe č.1,
b) bezplatný odvoz a ekologická likvidácia prázdnych neupotrebiteľných náplní, tonerov a kaziet do tlačiarní a kopírok
od kupujúceho.
2.

3.

Miestom plnenia predmetu zmluvy je Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej
inšpekcie so sídlom v Bratislave, Prievozská 32, 827 99 Bratislava, alebo jej súčasť, ktorá bude uvedená na
objednávke kupujúceho.
Kupujúci sa zaväzuje, že riadne, včas a bez vád poskytnuté splnenie dodávky v rozsahu podľa predmetu plnenia
na uvedené miesto plnenia, s priložením dodacieho listu, ktorý je zároveň záručným listom, prevezme a uhradí
predávajúcemu kúpnu cenu.
Článok III.
Kúpna cena

1.

Kúpna cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou v zmysle § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v
znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o
cenách v znení neskorších predpisov.

2.

V celkovej kúpnej cene za predmet zmluvy sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s riadnym splnením
predmetu zmluvy (dodávka všetkých náplní a tonerov na miesto plnenia predmetu zmluvy, záručný servis, clo,
poistné, dovoznú prirážku, DPH, prípadne ďalšie iné príplatky alebo poplatky).

3.

V prípade vzniku nepredvídaných zmien v oblasti DPH, dovoznej prirážky a cla, môže byť cena tovarov upravená
o preukázateľné cenové vplyvy formou odôvodneného a vzájomne odsúhlaseného dodatku ku kúpnej zmluve.
Spôsob odobratia použitých tonerov a náplní navrhne kupujúci tak aby sa uskutočnil spravidla v čase dodania
nových tonerov a náplní na základe čiastkovej objednávky.
Jednotková cena tonerov a náplní, podľa prílohy č.1, zahŕňa všetky náklady dodávateľa potrebné k dodaniu
predmetu rámcovej dohody, vrátane ekologickej likvidácie použitých tonerov.

Článok IV.
Platobné podmienky a fakturácia

1.

Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzkov v súlade s touto zmluvou.

2.

Kúpnu cenu za uskutočnené plnenie uhradí kupujúci po prevzatí predmetu plnenia podľa článku II. tejto zmluvy a po
predložení faktúry v zmysle zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o DPH“). Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle § 71, ods.2 zákona o DPH, pričom jej súčasťou
bude rozpis dodaného predmetu plnenia riadne potvrdený oboma stranami.

3.

Kupujúci neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie predmetu zmluvy.

4.

Splatnosť faktúr vystavených kupujúcim je 20 dní (slovom dvadsať) odo dňa jej doručenia druhej zmluvnej strane.

7.

Faktúra vystavená predávajúcim alebo kupujúcim musí obsahovať :

údaje podľa § 71 zákona o DPH,

číslo faktúry,

číslo zmluvy vrátane dodatkov,

predmet fakturácie,

deň vystavenia faktúry,

termín splatnosti faktúry,

dátum dodania tovaru alebo služby,

označ. peňažného ústavu a číslo účtu predávajúceho, IČO,IČ DPH,

meno, podpis a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,

forma úhrady,

výška plnenia celkom,

suma k úhrade,
Článok V.
Podmienky vykonania plnenia

1.

Na základe tejto zmluvy kupujúci bude zasielať
predávajúcemu písomnú(é) objednávku(y) na dodávku
požadovaného predmetu plnenia. Objednávka kupujúceho bude obsahovať presnú špecifikáciu tovaru, jeho
množstva, predpokladanú cenu a miesto plnenia - dodania a meno zodpovednej osoby kupujúceho pre účely
vzájomnej komunikácie medzi predávajúcim a kupujúcim.

2.

Predávajúci potvrdí bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 2 pracovných dní obdržanie objednávky
kupujúceho faxom alebo e-mailom zodpovednej osobe kupujúceho, uvedenej v objednávke.

3.

Na základe objednávky kupujúceho vykoná predávajúci dodávku tovarov predmetu plnenia na svoje náklady a na
vlastné nebezpečenstvo v lehote do 48 hodín (slovom štyridsaťosem) od doručenia objednávky.

4.

Tovar predmetu plnenia, ktorý dodá predávajúci kupujúcemu musí byť:
a)

v pôvodnom a nepoškodenom obale, spôsobom obvyklým pre takýto tovar, potrebným na uchovanie
a ochranu tovaru,

b)

kompletný, v množstve, akosti a vyhotovení na účel, na ktorý sa taký tovar využíva, vrátane príslušenstva
a návodu na obsluhu,

c)

originálny, od certifikovaného distribútora, ak to kupujúci požaduje pri objednávke nových tonerov,

d)

zaslaný spolu s dodacím listom.
Článok VI.
Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody na veci

1.

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu zmluvy až po uhradení kúpnej ceny za predmet zmluvy.

2.

Nebezpečenstvo škody na veci, a to riziko spojené s predmetom zmluvy, napríklad poškodenie, odcudzenie a
podobne prechádza na kupujúceho momentom protokolárneho prevzatia aj časti predmetu kúpy.

Článok VII.
Zodpovednosť za vady, záruka a podmienky záručného servisu
1.

Zmluvné strany sa budú riadiť ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo
zodpovednosti za vady.

2.

Závadou, resp. vadou sa rozumie odchýlka v rozsahu, v množstve, v kvalite (akosti) a parametroch určených
v dokumentácii a obecne záväznými technickými normami a predpismi.

3.

Uplatnením nároku zo zodpovednosti za vady nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody, ak mu z vady
vznikla.

4.

Predávajúci prehlasuje, že zodpovedá za to, že predmet plnenia podľa tejto zmluvy je dodaný podľa podmienok
tejto zmluvy, nemá faktické ani právne vady, je akosti zodpovedajúcej dohodnutému, inak obvyklému účelu jeho
užívania a že počas záručnej doby bude spôsobilý na použitie na dohodnutý, inak obvyklý účel, alebože si zachová
dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti.

5.

Predávajúci zodpovedá za zjavné vady, ktoré má predmet plnenia v čase jeho odovzdávania kupujúcemu.

6.

Predávajúci poskytuje na predmet zmluvy nasledovnú záručnú dobu: 24 mesiacov.

7.

Predávajúci poskytuje záruku na materiálové a výrobné vady predmetu zmluvy. Záručná doba začína plynúť dňom,
ktorého dátum je uvedený na dodacom liste podpísanom predávajúcim a kupujúcim ako dátum dodania. Záručná
doba sa predlžuje o čas, ktorý uplynie odo dňa nahlásenia poruchy predávajúcemu, až po deň odstránenia poruchy.
V priebehu záručnej doby bude predávajúci na svoje náklady vymieňať vadné tovary predmetu zmluvy za nové.
Záručný servis bude vykonávať predávajúci.

8.

V prípade, že niektorý tovar predmetu zakázky vykáže v záručnej dobe vady, kupujúci sa zaväzuje, že reklamáciu
bezodkladne uplatní písomnou formou, pričom v nej uvedie vadu, ako sa vada prejavuje a ako požaduje reklamáciu
vysporiadať. Predávajúci sa zaväzuje odstrániť vadu u kupujúceho v lehote do 1 pracovného dňa od prijatia
písomnej reklamácie kupujúceho.
Článok VIII.
Spoločné a záverečné ustanovenia

1.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do - 28.02.2015.

2.

Predávajúci bude pri plnení predmetu plnenia tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou a zaväzuje sa
dodržiavať všeobecné technické normy a podmienky tejto zmluvy.

3.

Pre naplnenie účelu tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že len v uvedených, zmluvou stanovených prípadoch
kupujúci (SOI) má postavenie predávajúceho a predávajúci (JURIGA) postavenie kupujúceho.

4.

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán.

5.

Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi
všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.

6.

V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným či neúčinným, nedotýka sa to
ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú
dodatkom k tejto zmluve nahradiť neplatné či neúčinné ustanovenie ustanovením platným či účinným, ktoré čo
najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného čí neúčinného. Do uzavretia takého
dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

7.

Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č.1 – Technická špecifikácia a cenová kalkulácia predmetu zmluvy.

8.

Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dva exempláre.

9.

Akákoľvek zmena alebo doplnenie
dohody oboch zmluvných strán.

tejto zmluvy je prípustná výlučne formou písomných dodatkov na základe

10. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej ustanoveniam porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne
podpísali.
V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

Za predávajúceho:

Za kupujúceho:

........................................................................
Ing. Ján Juriga
konateľ

..................................................
RNDr. Nadežda Machútová
Ústredná riaditeľka SOI

