KÚPNA ZMLUVA Č. 22/2014
Uzatvorená podľa ustanovení § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení

uzatvorená medzi spoločnosťou
Miele s.r.o.
Plynárenská 1
821 09 Bratislava
IČO: 35872161
DIČ: 2020264807
IČ DPH: SK2020264807
Bank. spojenie: UniCredit Bank, č. účtu: 1075145006/1111
Zastúpená: Mgr. Tomáš Abraham, MBA - konateľ
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava, v oddelení sro
30292/B,

vo vložke č.

ďalej len „predávajúci“
a spoločnosťou
Dom tretieho veku
Polereckého 2
851 04 Bratislava - Petržalka
IČO: 30842344
DIČ: 2020914280
IČ DPH: nie je platcom DPH
Zastúpená: Mgr. Daniela Palúchová, PhD., MPH - riaditeľka
Organizácia nie je zapísaná v OR.
ďalej len „kupujúci“

1.

Predmetom zmluvy je predaj, dodávka a inštalácia profesionálneho umývacieho stroja
Miele a príslušenstva podľa špecifikácie:
1 ks
2 ks
2 ks
1 ks
1 ks
1 ks

Profesionálna umývačka riadu G 8066 AE WES DOS
Koš na taniere U 502
Koš na plastové misky U 502
Koš na príbory U 503
Veko k umývačke DET-60/1
Podstavec otvorený UO 52-60/80

(61806604D)
(67650201D)
(67650201D)
(67650301D)
(67216002D)
(67376107D)

(ďalej len „tovar“)
Predávajúci sa zaväzuje tovar dodať kupujúcemu a previesť na neho vlastnícke právo
k tovaru a kupujúci sa zaväzuje za nižšie uvedených podmienok stanovených touto
kúpnou zmluvou tovar zaplatiť a odobrať.
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2.

Kúpna cena:
Cena celkom bez DPH:
DPH 20%:
Cena celkom spolu s DPH (po zaokrúhlení):

2 908,00 Eur
581,60 Eur
3 489,60 Eur

V prípade, ak sa v ďalšom texte tejto zmluvy používa pojem „kúpna cena“, rozumie sa
tým cena celkom spolu s DPH po zaokrúhlení.
3.

Predmet zmluvy špecifikovaný v bode 1. tejto zmluvy zostáva vo výlučnom vlastníctve
predávajúceho až do úplného zaplatenia kúpnej ceny (viď bod 2. zmluvy). V prípade, že
predávajúci neobdrží platbu v dobe splatnosti, je oprávnený, okrem ďalšieho spôsobu
odškodnenia, vziať dodaný tovar, špecifikovaný v bode 1 tejto zmluvy, späť.

4.

Uvedené ceny sú kalkulované spolu s dopravou ku konečnému zákazníkovi na území
SR (povinnosťou dopravcu je len vyloženie tovaru z auta, kupujúci si sám zaistí presun
tovaru až na miesto inštalácie), inštaláciou a pripojením na vopred pripravené prívody a
odpady (pripravené kupujúcim podľa inštalačných plánov firmy Miele), uvedením do
prevádzky a zaškolením obsluhy v deň inštalácie prístrojov.
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť 100% kupnej ceny na základe vystaveného daňového
dokladu predávajúcim so splatnosťou 14 dní od dodania tovaru.

5.

Miestom plnenia je adresa: Dom tretieho veku, Polereckého 2, 851 04 Bratislava Petržalka. K prechodu vlastníckeho práva k predmetu zmluvy dochádza jeho dodaním
kupujúcemu na miesto plnenia a po úplnom zaplatení kúpnej ceny kupujúcim.
Nebezpečenstvo poškodenia predmetu zmluvy prechádza na kupujúceho jeho dodaním
kupujúcemu na miesto plnenia. Dokladom o dodaní predmetu zmluvy je dodací list
potvrdený splnomocneným zástupcom kupujúceho.
Termín plnenia dodávky: do 4 týždňov od podpisu Kúpnej zmluvy

6.

Odstupné: ktorákoľvek zo zmluvných strán môže túto zmluvu zrušiť písomným
oznámením doručeným druhej strane do 14 dní po jej uzavretí. Po uplynutí tejto doby,
nie však neskôr ako štyri týždne pred termínom dodania tovaru na miesto plnenia, je
kupujúci oprávnený zrušiť túto kúpnu zmluvu zaplatením 30% z kúpnej ceny ako
odstupného. Oznámením kupujúceho, že toto svoje právo využíva a zaplatením
odstupného, sa táto zmluva ruší od doby svojho uzavretia a zmluvné strany sú povinné
si vzájomne vrátiť všetko, čo do zrušenia zmluvy plnili. Počas posledných štyroch
týždňov pred termínom dodania tovaru túto zmluvu zaplatením odstupného už zrušiť
nemožno.

7.

Pokiaľ sa kupujúci dostane do omeškania pri platení dohodnutej čiastky, predávajúci je
oprávnený uplatniť voči kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej
hodnoty za každý deň omeškania. Pokiaľ sa predávajúci dostane do omeškania pri
dodaní tovaru, kupujúci je oprávnený uplatniť voči predávajúcemu úrok z omeškania vo
výške 0,05% zo zmluvnej ceny tovaru za každý deň omeškania.

8.

Servisné služby, záručné i pozáručné, vykonáva predávajúci. Predávajúci zaručuje
dodanie náhradných dielov a vykonávanie pozáručného servisu pre všetky komponenty
počas
10
rokov
od
ukončenia
výroby
daného
typu
výrobkov.
Záručná doba je 36 mesiacov (maximálne však 4 000 prevádzkových hodín) odo dňa
uvedenia prístrojov do prevádzky, pokiaľ bolo uvedenie do prevádzky uskutočnené do 6
mesiacov odo dňa dodania tovaru predávajúcim. Servisný zásah sa zaväzuje
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predávajúci vykonať autorizovaným servisným technikom Miele do 24 hodín po
oznámení poruchy.
9.

Kupujúci sa zaväzuje uskutočniť prípravné inštalačné práce podľa inštalačných plánov
predávajúceho. Všetky dodatočné náklady vzniknuté z dôvodu nepripravenosti inštalácie
(opakovaný výjazd servisného technika predávajúceho, dodatočný inštalačný materiál a
pod.) sa kupujúci zaväzuje uhradiť na základe samostatnej faktúry vystavenej servisným
oddelením predávajúceho na základe skutočne vzniknutých nákladov.

10. Všetky spory súvisiace s touto zmluvou a vznikajúce v súvislosti s ňou, ktoré sa
nepodarí odstrániť rokovaním medzi stranami, budú rozhodované na súde prvého
stupňa na mieste príslušnom podľa sídla predávajúceho. Akékoľvek zmeny tejto kúpnej
zmluvy je možné uskutočniť len jej písomnými dodatkami.
11. Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach s rovnakou platnosťou, z ktorých každá
strana obdrží po 1 vyhotovení. Táto Zmluva nadobúda platnosť okamihom jej
podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky na webovom sídle
objednávateľa. Ak sa táto zmluva na webovom sídle objednávateľa nezverejnila do troch
(3) mesiacov odo dňa jej uzavretia, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.

Za predávajúceho:

Za kupujúceho:

.........................................
Ing. František Uhrinec,
obchodný riaditel splnomocnený
konateľom

.........................................
Mgr. Daniela Palúchová, PhD., MPH
riaditeľka

Bratislava, dňa 14.11.2014

Bratislava dňa 14.11.2014
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