
oneTwo s.r.o.
Remeselnícka 13A, 949 01 Nitra

IČO: 50 338 811
DIČ: 2120284001

tel.: +421 903 655 695
email: onetwosro@gmail.com

KÚPNA ZMLUVA č. VPP/18/001
uzatvorená podľa § 409 a násl. zákona č. 513/1991Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

Kupujúci
Obchodné meno: Obec Prašice
Sídlo: 1. mája 142/142, 956 22 Prašice
Štatutárny zástupca: Erika Nemešová, starostka obce
Číslo účtu: 0886669001/5600
IČO: 00310964
DIČ: 2021315538
Tel.: 038/539 14 21
(ďalej len „kupujúci")

Predávajúci
Názov: oneTwo s.r.o.
Sídlo: Remeselnícka 13A, 949 01 Nitra
IČO: 50338811
DIČ: 2120284001
IČDPH: Neplatca DPH
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 4023261164 / 7500
IBAN: SK93 7500 0000 0040 2326 1164
Zapísaný v OR: Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 40891/N
E-mail: onetwosro@gmail.com
(ďalej len „predávajúci")

Preambula
Táto kúpna zmluva (ďalej len „Zmluva") sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle 
zákona č. 343/2016 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní"), vykonaného kupujúcim pre 
predmet „Nákup športovej výbavy". Predmet zmluvy je financovaný z prostriedkov Úradu vlády SR, 
Programu rozvoja športu pre rok 2018 a vlastných zdrojov obce Prašice.

ČI. I.
Predmet zmluvy

1. Predávajúci na základe tejto Zmluvy predáva kupujúcemu a kupujúci kupuje pre vyššie uvedený 
predmet športové vybavenie v zmysle špecifikácie položiek, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.

ČI. II.
Kúpna cena a platobné podmienky

1. Kúpna cena za predmet kúpy je určená nasledovne:
Celková cena: 3.350,00 EUR 
(slovom: tritisíctristopäťdesiat eur)

Takto určená kúpna cena je výsledkom procesu verejného obstarávania na predmet zmluvy, je 
cenou konečnou a zahŕňa aj všetky náklady predávajúceho spojené s dodaním predmetu zmluvy, 
ktoré je bližšie špecifikované v článku 1, ods. 1 tejto zmluvy na miesto dodania.
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2. Kúpnu cenu podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy zaplatí kupujúci predávajúcemu 
bezhotovostným prevodom na číslo účtu uvedené v záhlaví tejto zmluvy a to na základe faktúry 
vystavenej predávajúcim. Predávajúci vystaví faktúru po dodaní predmetu kúpy do miesta určenia 
uvedeného v tejto zmluve, na základe kupujúcim potvrdených dodacích listov. Faktúra musí 
obsahovať náležitostí daňového dokladu v súlade s platnou legislatívou. V prípade, ak predávajúci 
predloží faktúru s nesprávnymi alebo neúplnými údajmi, v rozpore s vyššie uvedeným, kupujúci má 
právo vrátiť predávajúcemu faktúru na prepracovanie, pričom lehota splatnosti faktúry začína 
plynúť až doručením správnej a úplnej faktúry. Fakturačnou adresou bude adresa sídla kupujúceho, 
tak ako je uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia 
kupujúcemu.

ČI. III.
Miesto a čas dodania predmetu kúpy

1. Zmluvné strany sa dohodil, že predávajúci zabezpečí dodanie predmetu kúpy bližšie 
špecifikovaného v článku 1, ods. 1 tejto zmluvy kupujúcemu na vlastné náklady.

2. Zmluvné strany sa dohodil, že predávajúci dodá predmet kúpy kupujúcemu do miesta dodania 
podľa ods. 3 tohto článku v lehote do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Termín 
odovzdania si zmluvné strany vopred odsúhlasia.

3. Miestom dodania predmetu kúpy je Obecný úrad Prašice, 1. Mája 142/142, 956 22Prašice.

4. Pri odovzdaní predmetu kúpy podľa tejto zmluvy kupujúci potvrdí predávajúcemu dodacie listy.

5. Ak bude predávajúci v omeškaní s dodaním predmetu kúpy do miesta dodania, je povinný zaplatiť 
kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z celkovej kúpnej ceny za každý deň omeškania, pričom 
zmluva ostáva v platnosti.

6. V prípade ak sa predávajúci dostane do omeškania s dodaním predmetu kúpy do miesta dodania 
o viac ako 60 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy, má kupujúci právo od tejto zmluvy odstúpiť. Prejav 
vôle smerujúci k odstúpeniu od zmluvy musí kupujúci uskutočniť písomne.

ČI. IV.
Ostatné dojednania a ustanovenia

1. Predávajúci sa zaväzuje, že predmet kúpny bude spôsobilý na použitie na obvyklý účel podľa jeho 
charakteru a zachová si obvyklé vlastnosti po dobu 24 mesiacov.

2. Predávajúci vyhlasuje, že predmetom kúpy je tovar nový a nepoužitý.

3. Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly riadiacim orgánom, resp. Inými oprávnenými 
osobami.

ČI. V.
Záverečné ustanovenia

1. Na právne vzťahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa primerane vzťahujú príslušné 
ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich platných právnych predpisov.

2. Táto Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, pričom dva exempláre sú určené pre kupujúceho 
a jeden exemplár je určený pre predávajúceho.

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania tejto zmluvy zmluvnými stranami.
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4. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu a zverejnenia na www.prasice.sk.

5. Táto zmluva je v súlade s § 5a zákona Č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. povinne zverejňovanou zmluvou a podľa § 47a 
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni 
jej zverejnenia na webovom sídle kupujúceho.

6. Táto zmluva ja uzavretá slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, zmluvné strany si zmluvu 
prečítali a s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Príloha:
Príloha č. 1 Krycí list zákazky

V Prašiciach, dňa 03.10.2018

Ren

Ing. Lukáš Hnilica 
konateľ spoločnosti

T

tra
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Krycí list zákazky

názov komodity + špecifikácia popis farba | počet / ks cena za jednotku cena spolu
Volejbalová lopta
Select PRO SMASH VOLLEY alebo ekvivalent indoor žlto-modrá 5 50,00 250,00
min. 80% PU micro fibre
Basketbalová lopta
Select BASKET alebo ekvivalent indoor, outdoor bordo 5 20,00 100,00
min. 80% hard-wearing rubber, vel. 5,6,7
Futbalová lopta
Select NUMERO 10 alebo ekvivalent FIFA Quality PRO bielo-modrá 30 50,00 1500,00
min. 80% PU synthetic leather, laminácia TPU
šitie - ručné zošitých min. 32 panelov
latexový mechúr
Siete na bránu
Sieť na bránu senior PP 4mm, dvojfarebná alebo ekvivalent lm  pasy dvojfarebná 2 50,00 100,00
oko 12x12, bezuzlová technológia, kraj l,5cm PE oblendovanie
Prenosné Al junior brány so sieťou
brány 5x2 - Al rám priemer 80mm alebo ekvivalent 2 650,00 1300,00
váha max. 60kg
Horná hĺbka brány 0,9m, dolná hĺbka 1,6m
Doprava
nadrozmerný náklad + komplet dodávka 1 100,00 100,00

CELKOM 3350,00

Vyhotovil: Ing. Lukáš Hnilica, konateľ spoločnosti

V Nitre, 03.10.2018 0 n e T W 0  s jľ .O .
Remeselnícka i3/A, 949 01 Nitra 

IČO: 50.338'811 
DIČ: 2120284001


