KÚPNA Z M L U V A č. 0015001002
uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
Obchodné meno:
Sídlo spoločnosti:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
V zastúpení:
vybavuje:
Tel.:

Mesto Prievidza
Podateľňa: Mestský úrad, Námestie Slobody 14, 971 01 Prievidza
00318442
2021162814
Všeobecná úverová banka, a.s.
16626382/0200
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta Prievidza
plk. Mgr. Ľubomír Pomajbo, náčelník Mestskej polície Prievidza
046/5111 536

ďalej len kupujúci

Obchodné meno:
Adresa:
registrácia:
IČO:
DIČ:
IČ D P H :
Bankové spojenie:
číslo účtu:
v zastúpení:
vybavuje:
Tel.:
mobil.:

Fagus SK, s.r.o.
Hliník nad Váhom 428, 014 01 Bytča
OR OS Žilina, Od.: Sro, Vložka č.: 11922/L
36388980
2020104163
SK 2020104163
ČSOB a.s.
207085363/7500
Milan Salay - konateľ spoločnosti
Peter Mareš
041/321 25 17
0918 903 988

ďalej len predávajúci
I. Predmet zmluvy
Na základe tejto zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar uvedený v bode 2.tohto článku a previesť na neho
vlastnícke právo k tomuto tovaru a kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.
Špecifikácia dodávaného tovaru : F A G U S - container 1616/15 podľa schválenej ponuky PM-1501-15 a schváleného
pôdorysu, ktorý tvorí prílohu zmluvy.

II. Kúpna cena a platobné podmienky

lks Fagus kontajner
Doprava do PD vrátane zloženia
Celková kúpna cena bez D P H
DPH
20%
Celková kúpna cena s DPH

2.

3.
4.
5.
6.
7.

5 840,00 E U R
300,00 EUR
6 140,00 E U R
1228,00 E U R
7 368,00 EUR

Predávajúci a kupujúci sa dohodli na nasledovnom spôsobe úhrady:
- časť kúpnej ceny vo výške 3 684,00 EUR na základe vystavenej zálohovej faktúry, ktorú je povinný predávajúci
zúčtovať v lehote do troch mesiacov od prijatia preddavku vystavením konečnej faktúry na kupujúceho a zároveň vrátiť
nevyúčtovanú časť preddavku v tejto lehote kupujúcemu na účet.
- zvyšnú časť t.j 3 684,00 EUR kupujúci uhradí po dodaním predmetu plnenia na základe vystavenej
faktúry - daňového dokladu so splatnosťou 30 dní od doručenia do podateľne kupujúceho.
Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania sumy na účet predávajúceho.
V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny o 7 dní môže kupujúci zaplatiť predávajúcemu zmluvnú
pokutu vo výške 0,055% z hodnoty celého tovaru bez D P H za každý deň omeškania.
V prípade omeškania predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy o 7 dní môže predávajúci zaplatiť kupujúcemu zmluvnú
pokutu vo výške 0,055% z hodnoty celého tovaru bez D P H za každý deň omeškania.
V prípade omeškania kupujúceho s prevzatím predmetu zmluvy o 7 dní po dohodnutom termíne, môže kupujúci zaplatiť
predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,055% z hodnoty celého tovaru bez DPH za každý deň omeškania.
Cena predmetu uvedeného v článku I. tejto zmluvy je vrátane dopravy na miesto určenia pevná a nemenná.

8. Vyúčtovanie , t.j. vystavenie konečnej faktúry, ktorej predmetom je aj poskytnutý preddavok na základe zálohovej faktúry,
musí obsahovať vecné a finančné náležitosti:
obchodné meno predávajúceho a kupujúceho, adresy sídiel,
číslo zmluvy resp. dodatku, či objednávky,
číslo faktúry ( daňového dokladu ),
dátum dodania diela, tovaru, služby a splatnosti faktúry,
označenie peňažného ústavu a I B A N ,
fakturovanú cenu bez D P H , čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu,
zúčtovanie poskytnutého preddavku,
pečiatku a podpis oprávnenej osoby predávajúceho
a nasledujúce prílohy :
preberací protokol potvrdený zmluvnými stranami
podrobný popis v zmysle čl. I. tejto zmluvy (certifikáty kvality, technické parametre).
9. Za správne vyčíslenie sadzby D P H podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu.
10. Účastníci týmto uzatvárajú dohodu o zákaze postúpenia pohľadávok vzniknutých zo zmluvného vzťahu založeného touto
zmluvou.

III. Čas dodania a prevzatia tovaru
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar podľa čl. I tejto zmluvy najneskôr v i l . týždni 2015. Podmienka je
zaplatenie zálohovej faktúry v čase splatnosti.
2. Kupujúci sa zaväzuje prebrať predmet zmluvy od predávajúceho vo vzájomne dohodnutom termíne určenom v bode 1.

II.
IV. Práva a povinnosti predávajúceho
1.
2.
3.
4.
5.

Predávajúci prehlasuje, že na predmete kúpy neviaznu žiadne právne vady, tj. tovar nieje zaťažený právom tretej osoby.
Predávajúci je povinný dodať tovar v dohodnutom množstve, akosti a vyhotovení, s ktorými bol kupujúci pri podpise tejto
zmluvy oboznámený.
Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu spolu s tovarom doklady potrebné k prevzatiu a užívaniu zariadenia.
Predávajúci zabezpečí dovoz predmetu plnenia tejto zmluvy do miesta určenia, ak sa strany nedohodnú inak.
Predávajúci je povinný zabezpečiť dopravu spôsobom, ktorý nepresiahne obvyklé ceny.

V. Práva a povinnosti kupujúceho
1.
2.
3.

4.

Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu vo výške a v termíne určenom touto zmluvou. N a požiadanie je povinný zaplatenie
kúpnej ceny predávajúcemu dokladovať.
Kupujúci sa zaväzuje zaobchádzať s predmetom kúpy do jeho úplného zaplatenia so starostlivosťou riadneho hospodára.
Kupujúci nesmie bez súhlasu predávajúceho predať alebo scudziť predmet kúpy tretej osobe pokiaľ nieje zaplatený v plnej
výške. V prípade nedodržania tejto povinnosti sa kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu rovnajúcu sa
aktuálnemu nedoplatku kúpnej ceny.
Kupujúci je povinný pripraviť základy pod kontajner podľa pokynov predávajúceho a zabezpečiť žeriav v mieste zloženia /
pokiaľ nieje dohodnuté inak .

VI. Záručná lehota a servis
1.

Predávajúci poskytne na predmet kúpy záručnú lehotu 24 mesiacov
Záruka začína plynúť od podpísania preberacie protokolu na predmet kúpy.

VII. Výhrada vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare
1. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny.
2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru.
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VIII. Vyššia moc
1. V prípade vzniku nepredvídateľných okolností, napríklad vládnych regulačných obmedzení, prírodných kalamít, vojen,
vojenských operácií, prírodných živlov, blokád alebo štrajkov brániacich kupujúcemu úplne alebo čiastočne plniť zmluvné
záväzky, doba stanovená pre splnenie zmluvy bude predĺžená o čas, po ktorý tieto okolnosti trvali. Za predpokladu, že tieto
okolnosti trvajú viac než 5 mesiacov, predávajúci a kupujúci majú právo odmietnuť plnenie ich zmluvných záväzkov bez
nároku na náhradu vzniknutých škôd. Dotknutá strana bez zbytočného odkladu oznámi druhej strane začiatok a koniec
takýchto okolností brániacich plneniu zmluvy.
2. Okolnosti vyplývajúce z osobných alebo ekonomických podmienok zmluvnej strany a ďalšie prekážky, ktoré je zmluvná
strana schopná odstrániť alebo prekonať (subjektívne prekážky), rovnako ako akékoľvek prekážky vzniknuté v čase, keď
jedna zo strán bola v omeškaní so splnením zmluvnej povinnosti, sa nepovažujú za vyššiu moc.

IX. Záverečné ustanovenia
1.
2.
3.
4.
5.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť realizované iba písomnou formou a podpísané oboma zmluvnými stranami.
Právne vzťahy z tejto zmluvy vyplývajúce sa riadia ustanovením obchodného zákonníka.
Všetky spory súvisiace s predmetom tejto zmluvy sa budú snažiť zmluvné strany riešiť vzájomnou dohodou.
Zmluvné strany prehlasujú, že k podpisu tejto zmluvy pristúpili na základe vlastnej, vážne a slobodne prejavenej vôle a na
znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
6. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom.
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2393
•TVOR V PODLAHE
300rm x 250rm
odpad lOOnn
prívod 3/4'

VONKAJŠIE OPLÁŠTENIE -

pozinkovaný profilový plech hr. 0,55mm úzka vlna

VNÚTORNÁ OPLÁŠTENIE -

STENY : obojstranne laminovanä drevotrieskovä doska 10mm

biela

— STROP : obojstranne laminovanä drevotrieskovä doska 10mrn biela
Stĺpy 178mm x
RÁM 3 m m

178mm

VŠETKY VODOINŠTALAČNÉ V E D E N I A
BUDÚ POLOŽENÉ N A S T E N E

PLECH

Podlaha

"C" +

Bočnica

190mm

T

profil

-

PODLAHA : CETRIS 22mm, PVC LINO FATRA, DOMO 1,4mm šedý
mramor, Vz: 3100-21
zakončené k stene bielou plastovou okopovou lištou
v sprchovej časti ukončenie podlahoviny do tvaru vane
Mierka:

ELEKTROINŠTALÁCIA PODLÁ SLOVENSKÝCH NORIEM
Izolácia 8 0 - 8 0 - 1 0 0
Vonkajšia výška 2 8 3 0 m m
Vnútorná výška 2 5 0 0 m m
Vonkajšie opláštenie R A L ....
Oceľová konštrukcia R A L ....
1
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.: +421 41 5077937
* +421 41 3077M5

Dátum Meno
Sprac. 27.1.15 BERZAK
Norm

Vyrobené v:
Art.-Čislo:

MP P r i e v i d z a
FAGUS-CONTAINER
Výrobní 5.:

PM-1501-15
P.Č

Zmena

Dátum Meno

Hmotnosť :
—

Listí
í 1

