
KÚPNA ZMLUVA č.... 0..r.f.!V?/J
Zmluvné strany

1. Predávajúci: Ing. Ctirad Niklas ABC - Creative Art
Užhorodská 177/23,07101 Michalovce
Prevádzka: Námestie osloboditeľov 55,07101 Michalovce
IČO: 40009441
IČ DPH: SK1024035364
Bankové spojenie: SLSPa.s.
Č.Ú.: 0481816624/0900

2. Kupujúci: MESTO MICHALOVCE
Námestie Osloboditel'ov 30,07101 Michalovce
zastúpený: Viliam Zahorčák, primátor
IČO: 00325490
DIČ: 2020739039
Bankové spojenie: Príma banka Slovensko, a.s. pobočka Michalovce
Č.Ú.: 4204223001/5600

uzatvárajú KÚPNU ZMLUVU podľa § 409 Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov. Zmluva sa uzatvára na kúpu výtvarných a umeleckých potrieb v rámci projektu
"Zvýšenie kvality života seniorov v meste Michalovce vzdelávacími aktivitami", na ktorý
získalo mesto Michalovce nenávratný finančný príspevok (ďalej NFP) z fondov EÚ.

Článok 1 - Predmet plnenia
1.1. Predávajúci sa zavazuje dodať kupujúcemu výtvarné a umelecké potreby v súlade
s cenovou ponukou, ktorá je nedelitel'nou súčasťou tejto zmluvy v prílohe č. 1. a kupujúci sa
zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu podľa článku 3 tejto zmluvy.

Článok 2 - Termíny plnenia
2.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet plnenia v dohodnutom množstve podľa bodu
1.1. najneskôr do 30.09.2013.

Článok 3 - Cena plnenia
3.1 Cena za predmet plnenia je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jednotková cena za jednotlivé položky
predmetu plnenia je stanovená ako maximálna.

Cena celkom za predmet plnenia:
Cena bez DPH: 3449,89 €
DPH: 689,98 €
Cena s DPH: 4139,87 €

3.2 V cene predmetu plnenia sú zahrnuté služby súvisiace s dodávkou predmetu plnenia, t.j.
dovoz a vyloženie tovarov.
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Článok 4 - Platobné podmienky
4.1. Kupujúci uhradí predávajúcemu 100% z ceny plnenia uvedenej v článku 3 tejto zmluvy
po prevzatí dodávky na základe vystavenej faktúry. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej
doručenia. Kupujúci uhradí predávajúcemu fakturovanú čiastku prevodom na bankový účet
predávajúceho v lehote splatnosti faktúr.

4.2. Uhradenie je pripísanie dlžnej sumy na účet predávajúceho. Kupujúci uhradí zmluvnú
pokutu 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania s úhradou faktúry po lehote jej
splatnosti.

4.3. Predávajúci uhradí zmluvnú pokutu 0,1 % z ceny plnenia za každý deň omeškania voči
termínu plnenia podľa čl. 2 tejto zmluvy.

4.4. Vlastníctvo k predmetu plnenia prechádza na kupujúceho po zaplatení ceny podľa čl.B a
čl. 4 tejto zmluvy.

Článok 5 - Ďalšie dojednania

5.1. Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly / auditu / kontroly na mieste súvisiaceho
s dodávaným tovarom, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to
oprávnenými osobami v zmysle článku 12 Všeobecne zmluvných podmienok a poskytnúť im
všetku potrebnú súčinnosť.

5.2. Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých tri dostane kupujúci
a jeden predávajúci.

5.3. Zmluvné strany po prečítaní prehlasujú, že vyššie uvedenú kúpnu zmluvu uzatvorili na
základe svojej slobodnej vôle.

S.4.Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch
zmluvných strán a účinnosť nadobúda nasledujúcim dňom po jej zverejnení v súlade s § 47a
zákona Č. 40/1964 Z.b.

V Michalovciach, dňa 4· Of· U>1J V Michalovciach, dňa n .J'. /.-{)1,3

Za kupujúceho: Za predávajúceho:

Príloha č.1- Špecifikácia predmetu plnenia z cenov . ponuky

t~f~
Viliam Záhorčák,
Primátor mesta
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Príloha č.l - Špecifikácia predmetu plnenia z cenovej ponuky

Technika
jedn. cena

položka jednotka počet s DPH cena spolu
Kvetináč 12 cm priem. tarakota ks 125 1,00€ 125,00€

IU Krabička drevená - 3ks 12/15/18 cm ks 125 9,60€ 1 200,00€~
c Lepidlo s lakom na servítky - 150 ml ks 24 2,50€ 60,00€.s::.
~ Dekoakryl farby 750ml - rôzne farby ks 15 7,70€ 115,50€~ ~----~--~--------------~--~----~------r-----~~------~~
'~ Studio akryl 100ml - metalické farby -
o
.;; rôzne ks 10 3,88€ 38,80€

'~ Dekoračné servítky - rôzne motívy ks 150 018 € 27OO€~ ~----------~~--------~----~----~------r-----~'--~----~'--~
Sada štetcov (ploché štetce - 3 ks v
jednej sade) sada 20 5,30€ 106,00€

..o Hodvábna šatka 55x55cm
'IU
~ Hodvábny kruh priemer 20cm
o.s::.
IU
c Sada farieb na hodváb 12 farieb - kufrík sada 10 35,00€ 350,00€.~ ~----------------------------r-----~------+_----~--~----~~
C Kontúry na hodváb - rôzne (kovové,
~ ~z_la_t_é~,_st_r_ie_b_o_rn_e_'_či_e_rn_e_a~p_o_d~.)-r k_s__ ~ __6_0__ +_----3~,8-5-€-r----23-1~,-00~€

IU:2: Drevený rám + gumičky + štipce na
upnutie šatky

ks

ks

125

125
2,30€

2,65€

287,50€

331,25€

ks 12 28,00€ 336,00€
Fimo kocky rôznych farieb 130 2,30€ 299,00€

S Pomôcky na spracovanie fimo hmoty
~ sada - valček + rezák sada 3 5,44€ 16,32€> o r-----------------------------r-----~------+_----~~r_----~~
~ ~ Lis na modelovacie hmoty ks 1 55,00€ 55,00€
~ j ~----------------~----------r-----~------+_----~~r_----~~
o o Kovové vykrajovatka - rôzne motívy (3

~ ~ ~m--ot-í-vy~ak-o--su-'č-a-s-ť-vy~k-r~aJ~·o-v-at-k-a~)------r-__k_s__ 1-__5__ -+ ~1~,8~0_€~----~9~,0~0~€~
,~.s::. Plastové podložky 4 ks - rôzne motívy v
rr. sade sada 5 4,20€ 21,00€

ksExtrúder ocel'ový pre tvarovanie 2 47,00€ 94,00€
I

>o~QI
>u
E
'~ ~
QI C
c.s::.
IU u> QIo ~L...d
~ EQI o
C~

Drevené rámčeky na fotografie - 20 x
15 cm ks 125 3,50€ 437,50€

Cena celkom s DPH 4139,87 €
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