
 
                                            KÚPNA  ZMLUVA                      KÚPA 001/2020 

uzatvorená na dodávku spotrebného tovaru 
           podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, z. č. 513/ 1991 Zb. 

 
 
                        Čl. I 
                       Zmluvné strany 
 
Predávajúci: Ing. Jana Mandová  UNI MAN 
  Thurzova 972/20 
  014 01 Bytča  
  IČO: 36954403 
  DIC: 1020065970 
  IČ DPH: SK 1020065970 
  Číslo účtu: SK 0200 0000 0013 1745 9156 
  Štatutárny orgán : Mikuláš Manda 

Zápis: ŽR-OÚ ZA. 501-2364 
 

 
Kupujúci: Mesto Bytča v zastúpení Ing. Miroslav Minárčik – primátor mesta 
  Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, Bytča 01401 
  IČO:  00 321 192 
  DIČ:  2020626399  
  Bankové spojenie: DEXIA Banka Slovensko 
  Číslo účtu: 0367648006/5600 
  IBAN: SK50 5600 0000 0003 6764 8006 
  BICKOMASK2X 
 
        Čl. II 
         Predmet zmluvy 
 
1. Predávajúci predáva a kupujúci kupuje čistiace potreby  podľa objednávok 
kupujúceho v nasledujúcich cenách získaných z predloženej ponuky v procese 
verejného obstarávania podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
v znení neskorších predpisov zo dňa 18.12.2019.  
 

Čl. III 
                                      Kúpna cena a platobné podmienky 
 
p.č. Názov položky Balenie Cena bez DPH Cena s DPH 

1. Jar * 1 lit. 1,792 2,15 

2. Savo WC* 750 ml.  1,750 2,10 

3. SavoPrim* 1 lit. 1,575 1,89 

4. Kryštalická sóda 1 kg 1,250 1,50 

5. Toal. pap. Harmasan* Balenie/400 útrž. 0,250 0,30 

6. Mydlo detské  1 ks 0,575 0,69 

7. Indulona nechtíková 100ks/100 g 1,583 1,90 



8. Fixinela* 500 ml 1,333 1,60 

9. Domestos* 750 ml 1,583 1,90 

10. Citra prášok* 400 g 1,458 1,75 

11. Clean* 500 ml. 1,250 1,50 

12. Tekuté mydlo  1 lit. 1,4083 2,10 

∑ CENA SPOLU S DOVOZOM NA 

MIESTO ODBERU 

● 13,9083 16,69 

 
 
 
2. Predávajúci a kupujúci sa dohodli na cenách čistiacich prostriedkov, ktoré boli 
predložené dňa 18.12.2019.  Uvedené ceny sú určené vrátane dopravných a všetkých 
ostatných nákladov spojených s dodávkou tovaru.  
   
3. Právo fakturovať kúpnu cenu kupujúcemu vzniká  dňom splnenia dodávky tovaru, čo 
musí byť preukázané podpisom dodacieho listu oprávneným zástupcom kupujúceho .  
 
4. Kupujúci je oprávnený faktúru vrátiť, ak táto obsahuje nesprávne   cenové údaje ak 
neobsahuje všetky zákonné náležitosti alebo ak vo faktúre chýba číslo zmluvy, na 
základe ktorej bola dodávka uskutočnená. Počas vrátenia faktúry  lehota jej splatnosti 
neplynie.  
 
5. Faktúra vystavená predávajúcim je splatná do 21  dní od jej vystavenia a doručenia  
kupujúcemu, bankovým prevodom na účet predávajúceho podľa presných bankových    
inštrukcií.  
 
6. Zmluvné strany sa dohodli, že pri cenovom poklese na trhu pod 5% nákupných cien 
predávajúceho, tento adekvátne zníži cenu predmetnej komodity. Pokiaľ dôjde 
k nárastu cien na trhu oproti ročnej dohodnutej cene viac ako 5%. Môže adekvátne 
zvýšiť predmetnej komodity. O takomto pohybe cien je potrebné kupujúceho 
bezodkladne informovať. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, pri akejkoľvek zmene 
ceny počas trvania zmluvného vzťahu s úspešným uchádzačom vykonať vlastný 
prieskum trhu za účelom zistenia aktuálnych cien na trhu a požadovať od dodávateľa 
tovarov adekvátnu úpravu cien.  

 
 

                                                        Čl. IV 
                                            Dodacie podmienky 

 
1. Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar na vlastné náklady na miesto plnenia 
objednávok: 

MŠ Ul. Dostojevského Bytča 
MŠ Ul. Hurbanova Bytča,  rátane alokovaného pracoviska M. Bytča 
MŠ Hrabové 
MŠ Hliník n/Váhom 
MŠ Pšurnovice 
ŠJ Ul. mieru Bytča 
ŠJ Ul. E. Lániho Bytča 
DSS JESIENKA Bytča 

 



2. Objednávky sa predávajúcemu zasielajú poštou, faxom, telefonicky, prípadne 
emailom. Predávajúci je povinný potvrdiť prevzatie objednávky bezodkladne, najneskôr 
do 24 hodín od prevzatia.  
 
 
      Čl. V 
     Doba trvania zmluvy 
 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú. 
  
 
      Čl. VI 
    Práva a povinnosti zmluvných strán 
 
1. Predávajúci je povinný dodať tovar, ktorý bude zodpovedať  podmienkam 
množstva, akosti a vyhotovenia, uvedených v objednávke. V prípade, že predávajúci 
poruší túto povinnosť, kupujúci je oprávnený uplatniť nároky z vád voči predávajúcemu.  
 

 
         Čl. VII 
    Reklamácie 

 
1. Kupujúci je oprávnený dodaný tovar skontrolovať čo do množstva a kvality a oznámiť 
predávajúcemu vady dodaného tovaru. 

 
2. Vady sa uplatňujú bez zbytočného odkladu od zistenia.   

 
3. Záručná doba na kvalitu tovaru je 24 mesiacov odo dňa dodania tovaru, okrem 
prípadov, ak je výrobcom alebo právnym predpisom stanovená dlhšia záručná doba. 
 
4. Reklamáciu je predávajúci povinný vybaviť do 7 dní od jej uplatnenia. 
      

  
      Čl. VIII 

     Zmluvné pokuty 
 
1. V prípade, že predávajúci objednaný tovar nedodá v lehote určenej touto zmluvou 

alebo nedodrží iný dohodnutý termín dodávky tovaru, je povinný zaplatiť kupujúcemu 
zmluvnú pokutu vo výške  0,05% z ceny objednávky za každý deň oneskorenia. 

 
2. V prípade, že kupujúci nedodrží termín úhrady splatnosti faktúry, je predávajúci 

oprávnený účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej sumy za každý 
omeškaný deň. 

 
            
 

Čl. IX 
        Záverečné ustanovenia 
 
1. Táto zmluva zaniká uplynutím doby, na ktorú sa uzavrela alebo vypovedaním zmluvy 
niektorou zo zmluvných strán aj bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota je pre 
výpoveď zo strany kupujúceho jeden mesiac, pre výpoveď zo strany predávajúceho tri 
mesiace a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 



 
2.  Vo vzájomnej obchodnej korešpondencii sú zmluvné strany povinné uvádzať číslo 
zmluvy. 
 
3. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch,  z ktorých kupujúci obdrží dva 

rovnopisy a predávajúci jeden rovnopis. 
 
4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými  stranami. 
 
5. Všetky zmeny a doplnky k tejto zmluve môžu byť vykonané len vo forme písomných 
a očíslovaných dodatkov, podpísaných zmluvnými stranami. 
 
6. Pri riešení ďalších otázok neupravených touto zmluvou, sa zmluvné strany budú riadi 
ustanoveniami Obchodného zákonníka, z. č. 513/1991 Zb.  
 
7. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo počas trvania tejto zmluvy vykonať prieskum  

trhu, za účelom zistenia aktuálnych cien na trhu a požadovať od dodávateľa  
alikvótnu úpravu cien dodávaných tovarov. 

 
8.   Táto zmluva sa podpisuje na dobu 36 mesiacov od podpisu zmluvy a nadobúda 
účinnosť jej zverejnením na internetovej stránke kupujúceho. 
 
 
Zmluvné strany súhlasne konštatujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na 
znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali. 
 
 
V Bytči,  dňa    30.12.2019                          V Bytči,  dňa 30.12.2019 
       
 
 
 
 
Predávajúci :(podpis, pečiatka, funkcia)    Kupujúci: (podpis, pečiatka, funkcia)
  
 
 
      
 
   ........................................          ............................................. 

 Ing. Janka Mandová         Ing. Miroslav Minárčik  
  za dodávateľa             primátor mesta 
                            
 
 
 
 
 

 


