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KÚPNA ZMLUVA  
 

uzavretá podľa zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  v spojení s ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  

 

„DODANIE 48 KUSOV VÁĽAND S ÚLOŽNÝM PRIESTOROM“ 
 

1. Zmluvné strany 

 

Objednávateľ: Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare  

 so sídlom: Hlavná 1, 919 26  Zavar 

zastúpená: doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD., riaditeľka 

IČO: 00611930 

DIČ: 2021180953  

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN účtu: SK66 8180 0000 0070 0049 2967 

 (ďalej len objednávateľ) 

 

Predávajúci: Moment Group, s. r. o. 

so sídlom: Esterházyovcov 1618, 924 01  Galanta 

zast. štatut. org.: Tibor Forró 

zapís. Okres.súd Trnava, vlož.č.: 10927/T 

 IČO: 36227102 

IČ DPH: SK2020193461 

Bankové spojenie: ČSOB a.s. 

č. ú.: SK14 7500 0000 0003 2677 1163 

 (ďalej len predávajúci) 

 

2. Predmet a rozsah zmluvy 

Predmetom zmluvy je dodanie 48 ks váľand s úložným priestorom do DSS v Zavare podľa 

priloženej špecifikácie (príloha č. 1). 

Predávajúci sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi v rámci  kúpnej zmluvy  (tovar) podľa 

cenovej ponuky, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto  kúpnej zmluvy ako príloha č. 1 

v hodnote: 14 799,84 € bez DPH 

  17 760,00 € vrátane DPH 

Objednávateľ sa zaväzuje, že plnenie v zmysle tejto  kúpnej zmluvy t.j. dodanie tovaru, 

dokladov od dodávateľa  prevezme  a zaplatí riadne a včas dodávateľovi  zmluvnú cenu. 

 

3.Termín a podmienky dodania 

Za objednávateľa potvrdí a prevezme správnosť dodávky zariadení: hospodárka DSS v Zavare 

– p. Sobotová. 

Objednávateľ je povinný prehliadnuť tovar podľa možnosti čo najskôr po prevzatí tovaru, ak 

tak neurobil, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke len keď preukáže, že 

tieto vady mal tovar už v dobe prijatia. 

Objednávateľ  je povinný  spolupracovať s  predávajúcim  v priebehu plnenia  a predávajúci  

je povinný spolupracovať s objednávateľom počas dodávky tovarov.  

Termín dodania tovaru: do 29. 12. 2022 

 

 

4. Miesto dodania 

Miestom dodania je: Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare, Hlavná 1, Zavar. 
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5. Cena za tovary a zaradenia 

 

Ponuka  zo dňa 25. 11. 2022 vo výške  14 799,84 EUR bez DPH. 

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť  predávajúcemu cenu dohodnutú a zodpovedajúcu ponuke  

vrátane DPH vo výške 17 760,00 EUR. 

 

 

6. Fakturácia, platobné podmienky - § 447 

Objednávateľ  sa zaväzuje poskytovať finančné plnenie voči zhotoviteľovi takto:  

Zmluvné strany sa dohodli, že cena  za tovar  bude platená na základe konečnej vyúčtovacej 

faktúry, ktorú odošle predávajúci  po odovzdaní tovaru. Predávajúci musí svoje práce 

vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne.  

Objednávateľ uhradí  na účet predávajúceho  fakturovanú cenu  v termíne do 30 dní po 

odovzdaní a prevzatí tovaru  objednávateľom na základe podpísaného dodacieho listu a 

vystavenej faktúry, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu. V prípade, že objednávateľ 

v rozpore s touto zmluvou nepreberie zariadenia a tovary, alebo nepodpíše dodací list 

o odovzdaní a prevzatí tovaru, považuje sa tovar za odovzdaný a prevzatý a predávajúcemu 

vzniká právo na zaplatenie dohodnutej ceny za tovary. Splnenie platby sa rozumie odpísanie 

fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa a pripísanie na účet zhotoviteľa.  

Práce naviac požadované objednávateľom na základe dodatku tejto zmluvy budú fakturované 

samostatnou  faktúrou. 

 

7. Vlastníctvo k predmetu kúpnej zmluvy § 443 O.Z.: 

Vlastníctvo k predmetu  kúpnej zmluvy  prejde na objednávateľa t.j. Domov sociálnych 

služieb pre dospelých v Zavare, až po úplnom zaplatení ceny a doúčtovaní príslušnej 

DPH./§ 445 O.Z. 

Nebezpečie náhodnej skazy alebo škody na predmete plnenia nesie objednávateľ okamihom 

dodania do: Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare, Hlavná 1, Zavar. 

 

8. Zodpovednosť za vady – záručná doba § 429- 441 O.Z. 

Záručná doba na dodaný tovar je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania 

a prebratia tovaru  užívateľom. 

Vady reklamované objednávateľom písomne a včas u predajcu  počas záručnej doby odstráni 

predávajúci  bezplatne do 48 hodín po uplatnení, za predpokladu, že sa jedná o vady tovaru. 

Bezplatne sa rozumie cena náhradného dielu, pričom zariadenie musí byť používané v súlade 

s návodom na obsluhu. 

Záručná doba sa nevzťahuje na vady predmetu plnenia, ktoré sa prejavili v záručnej dobe 

a nie sú spôsobené porušením práv a povinností zo zmluvy vyplývajúcich dodať bez závadné 

plnenie predávajúcim. 

Zodpovednosť predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť nevzniká,  

pokiaľ tieto vady boli spôsobené na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich 

predávajúci alebo osoby, z ktorých pomocou predávajúci plnil svoj záväzok. 

Objednávateľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude prevádzkovaný v súlade s návodom 

na obsluhu a údržbu a ďalšími pokynmi predávajúceho. 

Predávajúci sa zaväzuje objednávateľovi poskytovať pozáručný servis na základe samostatnej 

servisnej zmluvy. 

 

9. Majetkové sankcie a odstúpenie od zmluvy 

Ak sa dostane predávajúci svojim vlastným zavinením do omeškania plnenia záväzku 

vyplývajúceho z tejto kúpnej zmluvy voči objednávateľovi, je objednávateľ oprávnený 

uplatniť voči predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny tovaru  za každý deň 

omeškania. 
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Ak sa dostane do omeškania svojim vlastným zavinením objednávateľ, je predávajúci  

oprávnený uplatniť voči objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu výške 0,1% z dlžnej sumy  

za každý deň omeškania. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody voči objednávateľovi 

a to v plnom rozsahu škody, ktorá vznikne predávajúcemu. 

Objednávateľ je oprávnený od tejto  kúpnej zmluvy  odstúpiť, ak predávajúci svojím vlastným 

zavinením predĺži plnenie  o viac ako 60 dní alebo nedodá tovary v súlade s touto zmluvou, či 

právnymi predpismi, alebo doporučenými STN a to ani  po písomnom upozornení 

objednávateľa v lehote ním určenej k náprave.  

V prípade, že objednávateľ odstúpi od zmluvy, pokiaľ by neprišlo k hore uvedeným 

nedostatkom na strane predávajúceho,  uhradí predávajúcemu všetky vzniknuté náklady 

spojené s prípravou a realizáciou dodávky  a nahradí mu preukázateľnú vzniknutú škodu. Ak 

dôjde k odstúpeniu od zmluvy objednávateľom z dôvodu predĺženia predávajúcim vlastným 

zavinením s plnením viac ako 60 dní, je povinný predávajúcemu  nahradiť náklady spojené 

s prípravou a realizáciou dodávky. Pokiaľ dôvodom odstúpenia bude porušenie podmienok 

zjednaných touto  kúpnou zmluvou predávajúcim,  tzn. nedodaním tovaru v súlade so 

zmluvou ani po výzve, nebude hradiť  objednávateľ predávajúcemu  náklady na takéto 

plnenie, ktoré už nemožno použiť. 

Predávajúci  je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak si neplní povinnosti voči nemu 

objednávateľ podľa tejto zmluvy, hlavne ak je objednávateľ v predĺžení s preplatením 

predloženej faktúry viac ako 60 dní.  V takomto prípade je rovnako objednávateľ povinný 

predávajúcemu  nahradiť vynaložené náklady na dodávku tovarov a to v plnej  výške. 

 

10. Zoznam príloh 

Príloha  č.1  

 

11. Záverečné ustanovenia 

Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia, pokiaľ nie je  v zmluve uvedené inak, 

ustanoveniami Zákona č.513/1991 Zb. § 409 – 470§  Obchodného zákonníka v platnom 

znení, a ďalšími právnymi predpismi jej doplňujúcimi, obchodnými zvyklosťami. 

Meniť alebo doplňovať túto zmluvu sa dá len písomnou formou. K návrhom dodatkov sa 

zmluvné strany zaväzujú písomne vyjadriť do 15-tich dní od doručenia návrhu. 

Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva bola uzatvorená slobodne, zrozumiteľne a vážne, 

bez zvýhodnenia jednej zo zmluvných strán na úkor druhej. 

Platnosť tejto zmluvy je daná podpisom zmluvy oprávnenými zástupcami zmluvných strán 

a účinnosť zmluva nadobúda nasledujúci deň po zverejnení na stránke objednávateľa 

www.dsshumanum.sk a www.crz.sk 

Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch  rovnopisoch a to v jazyku slovenskom, z ktorých každý 

má platnosť prvopisu. Každá zo zmluvných strán obdrží po jednom rovnopise. 

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 – Záväzná ponuka predložená 

uchádzačom priložená vo Verejnom obstarávaní. 

 

V Zavare  dňa 29. 11. 2022 

 

 

Za predajcu:      Za objednávateľa:  

 

 

 

        

 

      Tibor Forró     doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. 

         konateľ                          riaditeľka

http://www.dsshumanum.sk/
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Príloha č. 1       

DODANIE 48 KUSOV VÁĽAND S ÚLOŽNÝM PRIESTOROM 

        
P.č. Komodita Počet MJ cena za MJ bez DPH cena za MJ s DPH cena bez DPH spolu cena s DPH spolu 

1 

Váľanda s úložným priestorom  s lamelovým roštom, penovým 

matracom s nosnosťou do 150 kg, prevedenie buk, bez čela, poťah 

hnedý odolná látka, rozmer ložnej plochy 200x90 cm, výška 

plochy na ležanie: 53 cm, s nožičkami. 

48 ks 308,33 € 370,00 € 14 799,84 € 17 760,00 € 

      14 799,84 € 17 760,00 € 

        

 Celková cena bez DPH 14 799,84 €     

 DPH 2 959,97 €     

 Celková cena s DPH 17 760,00 €     

        
 


