KÚPNA ZMLUVA
uzavretá v zmysle ustanovenia § 409 a násl. Obchodného zákonníka č. 513 / 1991 Zb.
v znení neskorších predpisov
Predávajúci:

CKT, s.r.o.
Mikulášov Sad 241
946 34 Bátorove Kosihy
zastúpený: Ing. Csaplár Ladislav – konateľ spoločnosti
IČO: 44 744 293
IČ DPH: SK2022875030

Bankové spojenie: Poštová banka, a.s.
Číslo účtu: 20308117/6500
IBAN: SK68 6500 0000 0000 2030 8117
Registrácia: Obchodný register OS Nitra
označenie registra: spoločnosť zapísaná v OR OS Nitra,
oddiel: Sro, vložka č. 24964/N
Kupujúci:

Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
Košovská 1, 971 01 Prievidza
zastúpený: Ing. Marián Bielický – konateľ spoločnosti
IČO: 31 579 183
IČ DPH : SK2020467350
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK20 0200 0000 0032 1885 8257
Registrácia: : spoločnosť zapísaná v OR OS Trenčín
Oddiel Sro, Vložka č. 2223/R

takto:
I.
Predmet zmluvy

1/ Na základe tejto zmluvy sa predávajúci zaväzuje predať kupujúcemu nasledujúci tovar:
Cisternová nadstavba NCS 2000, s vodným agregátom 120 i/min, 20 bar
1 ks
odstavné nohy, s nasledovnými službami:
prvá montáž na vozidlo, odskúšanie a školenie obsluhy. Technická špecifikácia predmetu
zmluvy tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy.
(ďalej len tovar)
2/ Predávajúci sa ďalej zaväzuje previesť na kupujúceho vlastnícke právo k dodanému
tovaru.
3/ Kupujúci sa zaväzuje tovar uvedený v tomto článku zmluvy, ako i služby spojené s
dodaním tovaru prevziať a včas zaplatiť kúpnu cenu dohodnutú v tejto zmluve.
4/ Súčasťou dodania predmetu zmluvy bude sprievodná dokumentácia: faktúra, dodací list,
odovzdávajúci protokol a dokumenty umožňujúce prevádzku predmetu zmluvy: technické
osvedčenie cisternovej nadstavby, záručný list, návod na obsluhu a údržbu a katalóg
náhradných dielov.

II.
Kúpna cena

1/ Kúpna cena za tovar uvedený v článku I. tejto zmluvy je dohodnutá zmluvnými stranami v
súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z o cenách vo výške :
Cena za tovar bez DPH 20% v €
9 688,00 €
DPH 20% v €
1 937,60 €
Cena s DPH 20% v €
11 625,60 €
slovom: jedenásťtisícšesťstodvadsaťpäťeuršesťdesiatcentov
3/ Cena obsahuje dodanie predmetu zmluvy, sprievodnú dokumentáciu v úradnom jazyku
a zaškolenie zamestnancov kupujúceho.
4/ Zmena ceny v priebehu zmluvného obdobia je pevná a nemôže sa upravovať smerom hore.
5/ Úhrada predmetu zmluvy bude vykonaná bezhotovostným platobným stykom na základe
faktúry, vystavenej predávajúcim, so splatnosťou do 30 dní. Faktúra bude vystavená po
dodaní predmetu zmluvy a zaškolení obsluhy predmetu zmluvy. Súčasťou faktúry bude
preberací protokol podpísaný zástupcami obidvoch zmluvných strán.
6/ Dňom zaplatenia kúpnej ceny, resp. splátky sa rozumie deň jej pripísania na účet
predávajúceho a to v plnej výške.
7/ Predávajúci zodpovedá za to, že vystavená faktúra bude obsahovať náležitosti podľa
zákona
č. 222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení. V prípade, ak faktúra nebude
obsahovať právnymi predpismi stanovené náležitosti, má kupujúci právo faktúru vrátiť na
prepracovanie, počas jej prepracovávania lehota splatnosti neplynie a začne plynúť odo dňa
doručenia prepracovanej faktúry.
8/ Kúpna cena bude uhradená na účet predávajúceho do 30 dní odo dňa doručenia faktúry
kupujúcemu.

III.
Dodacia lehota, dodacie podmienky a miesto dodania
1/ Predmet tejto zmluvy dodá predávajúci kupujúcemu najneskôr do 28.08.2020.
2/ Predávajúci odovzdá kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie
tovaru, ako aj ďalšie doklady, najskôr v deň dodania tovaru.
3/ Termín možnosti nakladania s tovarom bude predávajúci avizovať kupujúcemu listom,
alebo e-mailom. Kupujúci je povinný prevziať tovar v lehote do 7 dní odo dňa doručenia
avíza.
4/ Predávajúci vyrozumie kupujúceho o pripravenosti tovaru ku dodaniu a kupujúci je
povinný zabezpečiť preukázateľné prijatie tovaru (splnomocnený zamestnanec). O odovzdaní
a prevzatí tovaru bude spísaný Odovzdávajúci protokol.
5/ Miesto odovzdania predmetu zmluvy je sídlo kupujúceho a prevedenie montáže a
odskúšanie sa uskutoční v sídle kupujúceho: Technické služby mesta Prievidza s.r.o.,
Garážová 1, 971 01 Prievidza.
6/ Pristavenie vozidla ku montáži predmetu zmluvy zabezpečí kupujúci.

IV.
Prevod vlastníckeho práva

1/ Vlastnícke právo k tovaru uvedenému v článku I tejto zmluvy nadobúda kupujúci jeho
prevzatím a momentom uhradenia kúpnej ceny a to v plnej výške uvedenej v článku II, bod 1.

Nebezpečenstvo škody na tovare a uchovanie tovaru

1/ Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho v čase keď
prevezme tovar od predávajúceho.
2/ V prípade, že kupujúci neprevezme tovar včas, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare
z predávajúceho na kupujúceho v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s
tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.

VI.
Záruka a akosť

1/ Predávajúci poskytuje záruku za akosť tovaru, ktorý je predmetom dodávky na základe
tejto zmluvy po dobu 24 mesiacov .
2/ Predávajúci prehlasuje že po dobu plnenia záruky je tovar, podľa článku I. tejto zmluvy,
spôsobilý pre obvyklé použitie a na stanovený účel pri splnení podmienok uvedených v
návode na obsluhu a údržbu.
3/ Záručná doba neplynie a predlžuje sa o čas, keď kupujúci nemôže používať predmet
zmluvy pre jeho vady, za ktoré nesie zodpovednosť predávajúci.
4/ Predávajúci nezodpovedá v záručnej dobe za vady spôsobené činnosťami ktoré sú v
rozpore s obvyklým použitím, za vady spôsobené neodbornou manipuláciou alebo
neodborným zásahom pri vykonávaní údržby alebo opráv kupujúcim. Všeobecne sa
zodpovednosť predávajúceho za vady riadi obchodným zákonníkom.
5/ Predávajúci sa týmto zaväzuje vykonávať záručný a pozáručný servis dodaného tovaru.
Predávajúci nastúpi na vykonanie záručných prehliadok a opráv ( ak nebude dohodnuté inak )
do 48 hodín od nahlásenia potreby kupujúcim na e-mail: ckt@gmail.com.
6/ Predávajúci garantuje dostupnosť náhradných dielov minimálne po dobu 60 mesiacov od
dodania predmetu zákazky. Predávajúci garantuje dodávku základných náhradných dielov
maximálne do 48 hodín od nahlásenia objednávky.
7/ Predávajúci dodá kupujúcemu osvedčenie o typovom schválení samostatnej technickej
jednotky.
8/ Ak kupujúci doručí reklamáciu v posledný deň záručnej doby považuje sa za včas
uplatnenú.
9/ Kupujúci je povinný zistené vady bez zbytočného odkladu reklamovať u predávajúceho, v
reklamácii uvedie o aké vady sa jedná a ako sa prejavujú.
10/ Predávajúci a kupujúci pri realizácii opravy potvrdia v servisnom protokole jej rozsah a
hodnotenie nároku na plnenie záruky predávajúcim.
11/ Garančné prehliadky, záručné opravy a pozáručný servis zabezpečuje predávajúci na
základe objednávky kupujúceho v mieste prevádzkovania predmetu zmluvy. Kupujúci resp.
prevádzkovateľ predmetu zmluvy uhradí predávajúcemu cestovné výdavky spolu s nákladmi
na realizáciu garančnej prehliadky alebo mimozáručnej opravy. V prípade garančnej opravy je
táto realizovaná na náklady Predávajúceho.

VII
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

1/ V prípade, že dôjde k udalostiam, ktoré nie je možné v čase podpisu tejto zmluvy
predpokladať, alebo predvídať a ktoré spôsobia predávajúcemu prekážku v plnení jeho na
základe tejto zmluvy dohodnutých povinností, je predávajúci oprávnený predĺžiť lehotu
plnenia o dobu, po ktorú táto prekážka trvala.
2/ Okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť sú udalosti, ktoré predávajúci pri starostlivosti,

ktorú možno od neho spravodlivo požadovať, nemôže odvrátiť ako napríklad: vojna,
povstanie, nepokoje, štrajky, rôzne opatrenia úradov a orgánov, prírodné udalosti a ďalej
predávajúcim nezavinené oneskorenie dodávok a podobné udalosti vyššej moci, ktoré narušia
plnenie zmluvných povinností predávajúceho.
3/ Pri porušení povinností zmluvnej strany vyplývajúcich z tejto kúpnej zmluvy môže
oprávnená strana od tejto zmluvy odstúpiť a požadovať náhradu škody ktorá jej vznikla.

VIII.
Osobitné dojednania
1/ V prípade omeškania platby môže byť kupujúcemu účtovaný úrok z omeškania vo výške
0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
2/ V prípade omeškania dodávky tovaru môže byť predávajúcemu, okrem prípadov
uvedených v predchádzajúcom čl., účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,05% z kúpnej ceny,
prípadne zníženie kúpnej ceny.
3/ V prípade porušenia lehoty uvedenej v Čl. VI. Záruka a akosť ods. 5 tejto zmluvy si môže
Kupujúci nárokovať zaplatenie zmluvnej pokuty v sume 10 € za každý deň omeškania u
predávajúceho.

IX.
Záverečné ustanovenia

1/ Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v
deň nasledujúcej po jej zverejnení na webovej stránke kupujúceho.
2/ Táto zmluva môže byť zmenená alebo doplnená len vo forme písomného dodatku k nej,
podpísaného obidvoma zmluvnými stranami. Obojstranne podpísané dodatky sa stávajú
integrálnou súčasťou tejto zmluvy.
3/ Akékoľvek spory, ktoré by mohli vzniknúť pri plnení zmluvných povinnosti budú riešené
predovšetkým vzájomnou dohodou. V prípade, že k dohode nedôjde, je dohodnuté, že v
prípadoch sporu, je pre jeho riešenie príslušný súd podľa sídla predávajúceho.
4/ Zmluva bude vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z toho jeden pre Kupujúceho a jeden pre
Predávajúceho.
5/ Osobné údaje štatutárnych zástupcov, vyskytujúce sa na tejto zmluve, môžu byť použité na
spracovanie v informačných systémoch zmluvných strán pre účely súvisiace s touto zmluvou
s čím štatutárni zástupcovia vyjadrujú svoj súhlas podpisom tejto zmluvy.
6/ Ostatné veci touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka, prípadne inými právnymi predpismi.
7/ Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto kúpnu zmluvu pred jej podpisom riadne prečítali, s jej
obsahom sa riadne oboznámili a mu porozumeli, uzatvárajú ju na základe slobodnej a vážnej
vôle, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho pripájajú svoje
vlastnoručné podpisy.
V Bátorových Kosihách dňa ............2020

Prievidza dňa ...........2020

................................................
Ing. Csaplár Ladislav
konateľ spoločnosti

................................................
Ing. Marián Bielický
konateľ spoločnosti

