KÚPNA ZMLUVA
uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi
Predávajúcim :
so sídlom :
v zastúpení:
IČO:
IČ DPH :
číslo účtu :

Jozef Šterbák – ŠTEJO predaj a servis
Tomášikova 2465//63, 058 01 Poprad
Jozef Šterbák
37113500
SK1020014028
SK63 0200 0000 0013 8174 6256

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Poprad, odbor živnostenský a ochrany spotrebiteľa,
sp. č.: Žo – 2000/13111/00002 ŠT, reg. č. 571/2000
a
Kupujúcim :
TS mesta Svit
so sídlom:
Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit
v zastúpení:
Ing. Daniel Čendula
IČO:
00186864
Preambula
Táto zmluva je výsledkom zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 vyhlásenej kupujúcim ako verejným
obstarávateľom, v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v platnom znení.
I.
Predmet zmluvy
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar - Čeľuste na baly (1ks), previesť na neho
vlastnícke právo k tejto veci v súlade s touto zmluvou a zároveň zabezpečovať kompletný záručný a
pozáručný servis zariadenia. Špecifikácia predmetu zmluvy je súčasťou Prílohy č. 1 Zmluvy.
2. Kupujúci sa zaväzuje tento tovar od predávajúceho prevziať. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať
najneskôr pri dodaní tovaru kupujúcemu doklady vzťahujúce sa na dodávaný tovar.
II.
Kúpna cena a platobné podmienky
1. Kúpna cena za dodaný tovar a za dodávku tovaru špecifikovaný v čl. I. Predmet zmluvy predstavuje
Celkom 4 503,00 EUR. K cene bude pripočítaná 20% DPH v zmysle platných predpisov.
2. Kúpna cena za dodaný tovar v rozsahu čl. I. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán.
Kúpna cena zahŕňa tovar podľa čl. I. Predmet zmluvy, vrátane dopravy, montáže, predvedenia
zariadenia a uskutočnenia odborného zaškolenia pracovníkov kupujúceho.
3. Všetky peňažné záväzky kupujúceho podľa tejto zmluvy sú splatné bezhotovostným prevodom na
základe daňového dokladu, faktúry alebo zálohovej faktúry v eurách.
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4. Všetky peňažné záväzky kupujúceho podľa tejto zmluvy sú splnené až pripísaním celej kúpnej ceny
na účet predávajúceho v jeho banke najneskôr v posledný deň splatnosti platenej čiastky.
5. Ak je kupujúci v omeškaní s úhradou akejkoľvek fakturovanej platby podľa tejto zmluvy má
predávajúci nárok účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny predmetu tejto zmluvy.
III.
Čas plnenia a prevzatie tovaru
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar uvedený v čl. 1 tejto zmluvy spolu s technickou
dokumentáciou najneskôr do 45 dní odo dňa prijatia záväznej objednávky (doplní uchádzač
v zmysle svojej ponuky). Kupujúci je povinný na požiadanie predávajúceho písomne potvrdiť prevzatie
tovaru. Predávajúci môže dodať tovar pred dohodnutým časom len s výslovným písomným súhlasom
kupujúceho.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že kupujúci v dohodnutom termíne neprevezme predmet
zmluvy je povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu 0,05 % z celkovej kúpnej ceny za každý
deň omeškania s prevzatím tovaru.
IV.
Miesto plnenia
1. Miesto dodávky: Technické služby mesta Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit.
V.
Platobné podmienky
1. Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným splnením jeho záväzku.
Platba bude uskutočnená na základe faktúry predávajúceho. Faktúra musí obsahovať obvyklé
náležitosti. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu najneskôr do dňa uvedeného na faktúre.
2. Platba sa uskutoční v 2 (doplní uchádzača základe svojej ponuky) rovnomerných mesačných
splátkach, a to nasledovne:
1. splátka – 2.701,80 € bez DPH (do 30 dní od prevzatia predmetu kúpnej zmluvy)
2. splátka - 2.701,80 € bez DPH (do 60 dní od prevzatia predmetu kúpnej zmluvy)
3. Kupujúci sa dohodol s predávajúcim, že odobratý tovar nebude po používaní vrátený predávajúcemu.
Pri vyúčtovaní ceny zaplatené zálohy budú odpočítané. Strany sa dohodli, že úrok z omeškania za
oneskorené zaplatenie faktúry činí 0,05% za každý deň omeškania. Kupujúci je oprávnený faktúru
,ktorá obsahuje nesprávne údaje, vrátiť predávajúcemu na opravu do 5 dní od jej doručenia.
VI.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru
1. Kupujúci nadobudne úplné vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny.
V období do úplného zaplatenia sa kupujúci stáva čiastočným vlastníkom podľa výšky podielu
z uhradenej ceny.
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VII.
Zodpovednosť za vady tovaru
1. Záručná lehota na predmet zmluvy je: 24 mesiacov (doplní uchádzač v zmysle svojej ponuky).
2. Minimálna záruka na predmet tovaru je 12 mesiacov.
3. Pre zmluvné strany budú platiť ustanovenia § 422 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú
nároky zo zodpovednosti za vady. Zjavné vady predmetu plnenia musí kupujúci reklamovať okamžite
pri preberaní predmetu plnenia, inak je reklamácia neúčinná. Pri predávanom tovare, na ktorý
predávajúci poskytuje záruku, je kupujúci povinný vady reklamovať do 3-och dní odo dňa ich zistenia,
najneskôr do konca záručnej lehoty. Písomná reklamácia musí obsahovať aspoň tieto údaje:
– označenie kúpnej zmluvy,
– druh dodaného tovaru,
– dátum dodania tovaru,
– opis vady tovaru a ako sa prejavuje,
– voľbu nároku.
VIII.
Povinnosti predávajúceho
1. Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať tovar v dohodnutom množstve a kvalite a overený
v prevádzkových skúškach.
2. Predávajúci je povinný kupujúcemu odovzdať doklady vzťahujúce sa na predmet dodávky a po
zaplatení kúpnej ceny umožniť kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k predmetu dodávky.
Primerane platia ust. § 411 až 441 Obchodného zákonníka.
3. Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť na predmet dodávky záručný a pozáručný servis a súčasne
zabezpečuje dodávku náhradných dielov. Predávajúci poskytne kupujúcemu na zariadenie záruku
v dĺžke min. 24 mesiacov, zároveň predávajúci poskytne kupujúcemu na zariadenie záruku v dĺžke
min. 2 000 Mth.
4. V prípade ak kupujúci nahlási opravu/nefunkčnosť zariadenia alebo technický problém, predávajúci
sa zaväzuje zabezpečiť:
a)
Rýchlosť nasadenia servisného technika na fyzickú obhliadku od nahlásenia
poruchy v hodinách 48 pracovných hodín (doplní uchádzač) nahláseného zodpovednou
osobou
b)
opravu v prípade, ak nie je nutná výmena náhradného dielu do 4 hodín
c)
opravu v prípade, ak je nutná výmena náhradného dielu do 24 hodín
d)
v prípade nesplnenia bodov 4.a) až 4.d) si kupujúci vyhradzuje právo uplatniť
pokutu voči predávajúcemu v hodnote 50 € za každú hodinu omeškania.
4. Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť odborné zaškolenie pracovníkov kupujúceho.
IX.
Povinnosti kupujúceho
1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu v súlade s čl. II. tejto kúpnej zmluvy a prevziať
predmet dodávky v súlade s ustanoveniami kúpnej zmluvy.
2. Primerane platia ustanovenia § 447 až 454 Obchodného zákonníka.
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X.
Doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru
1. Predmet plnenia bude realizovaný spolu s dodacím listom a listinami vzťahujúcimi sa k predmetu
dodávky.
XI.
Nebezpečenstvo škody na tovare
1. Pre otázky nebezpečenstva škody na tovare platia ustanovenia § 455 - 457 Obchodného zákonníka.
XII.
Náhrada škody
1. Pre otázky náhrady škody platia ustanovenia § 373 - 386 Obchodného zákonníka v súlade so
zásadami poctivého obchodného styku.
XIII.
Subdodávatelia
1. Subdodávateľ je právnická alebo fyzická osoba, s ktorou predávajúci uzavrel zmluvu na realizáciu
časti prác alebo dodávok potrebných na realizáciu predmetu zmluvy.
2. Predávajúci je povinný doručiť kupujúcemu a pravidelne aktualizovať zoznam svojich zamestnancov
a subdodávateľov (vrátane ich zamestnancov), ktorí sa majú podieľať alebo sa podieľajú na predmete
zmluvy. Taktiež uvedie informácie o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
3. Predávajúci zabezpečí, že všetky ustanovenia tejto zmluvy najmä ustanovenia týkajúce sa
dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, ustanovenia týkajúce sa fakturácie, splatnosti a
úhrady faktúr a s nimi súvisiace ustanovenia sa budú vzťahovať aj na subdodávateľov.
4. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy je predávajúci povinný najneskôr v deň,
ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť kupujúcemu zmenu
subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať
tretím osobám, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok.
5. Každý navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a
nemôžu u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o
verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu
sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. Kupujúci si
vyhradzuje právo preskúmania splnenia všetkých podmienok, ktoré má subdodávateľ podľa zákona o
verejnom obstarávaní spĺňať. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa
subdodávateľov alebo ich zmeny má kupujúci právo odstúpiť od tejto zmluvy a má nárok na zmluvnú
pokutu vo výške 5% z celkovej ceny predmetu zmluvy v zmysle čl. II. a prílohy č. 1 tejto zmluvy za
každé porušenie ktorýchkoľvek uvedených povinností, a to aj opakovane. Porušenie uvedených
povinností sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
XIV.
Vyššia moc
1. Zmluvné strany stanovia, že ich zodpovednosť za čiastočné alebo úplné nesplnenie podmienok tejto
zmluvy je vylúčená v prípade, ak sa tak stalo v dôsledku vyššej moci. Zmluvná strana, ktorej sa dôsledok
vyššej moci týka, je povinná splniť všetky záväzky z tejto zmluvy akonáhle účinky vyššej moci pominú.
Všetky lehoty vyplývajúce z tejto zmluvy sa posúvajú o dobu pôsobenia vyššej moci. Zmluvná strana,
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ktorej sa prekážka týka je povinná jej výskyt a zánik bez zbytočného odkladu oznámiť druhej zmluvnej
strane.
2. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť (ďalej tiež „okolnosť vyššej moci“) sa považuje prekážka,
ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej zmluvných povinností,
ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila
alebo prekonala a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala.
3. Okolnosťami vyššej moci budú prekážky, ktoré nemohli zmluvné strany objektívne odvrátiť a
prekonať, a ich vznik predvídať, ako napr.: živelné pohromy, poveternostné podmienky sťažujúce alebo
znemožňujúce plnenie Zmluvy, neočakávané prerušenie dodávky elektrickej energie v trvaní viac ako 6
hodín, zmena právnych predpisov, ktoré podstatným spôsobom ovplyvňujú plnenie podľa tejto Zmluvy,
vojnový stav a pod. Za okolnosť vyššej moci sa nepovažuje hospodárska situácia zmluvnej strany.
XV.
Záverečné ustanovenia
1. Práva a povinnosti kupujúceho, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy, prechádzajú aj na právneho nástupcu
kupujúceho.
2. Všetky doterajšie dohody, ústne aj písomné, týkajúce sa rokovaní o tejto zmluve medzi zmluvnými
stranami strácajú dňom účinnosti tejto zmluvy platnosť a sú plne touto zmluvou nahradené. Zmluva
nadobudne účinnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
3. Práva a povinnosti zmluvných strán založené touto zmluvou sa spravujú výlučne hmotným právom
Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli na vylúčení akýchkoľvek ďalších miestnych
obchodných pravidiel vydaných profesijnými komorami alebo združeniami výrobcov, dodávateľov a
pod.
4. Pokiaľ by jednotlivé podmienky tejto zmluvy boli neplatné, a to aj z dôvodu zmeny právnych
predpisov, zostáva platnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy nedotknutá. V takomto prípade sa
zmluvné strany zaväzujú neplatné ustanovenia nahradiť platnými, inak budú na nimi upravované prípady
použité príslušné ustanovenia platných právnych predpisov.
5. Zmluvné strany dohodli, že všetky spory vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou
budú riešené vzájomnou dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, budú spory s konečnou platnosťou
rozhodnuté v súdnom konaní a zmluvné strany si na základe vzájomnej dohody stanovujú ako príslušný
súd „Okresný súd Poprad, Slovenská republika“.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že vo veciach tejto zmluvy sú oprávnení konať:
za predávajúceho: Jozef Šterbák, 0905 896 201, stejo@stejo.sk, Štefan Šterbák, 0905 840 321,
stejo@stejo.sk
kupujúceho: Ing. Daniel Čendula, riaditel.ts@svit.sk, 0918 065 026.
7. Zmluvné strany môžu meniť obsah tejto zmluvy, prípadne jej dodatkov len písomne po vzájomnej
dohode. To neplatí pre údaje v hlavičke tejto zmluvy a údaje o kontaktných osobách alebo o osobách
konajúcich vo veciach tejto zmluvy, ktoré zmeny sú účinné momentom doručenia písomného oznámenia
o nich druhej zmluvnej strane.
8. Zmluva bola uzatvorená slobodne , vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a bez výhrad
s ním súhlasia, na znak čoho pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.
9. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, že sú
oprávnené konať vo veciach predmetu zmluvy, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im
nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto zmluvu. V prípade, že takáto okolnosť
existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne účastníkovi tejto zmluvy na základe tohoto vyhlásenia.
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10. Táto zmluva je vyhotovená v 2 slovenských exemplároch / 1x pre predávajúceho a 1x pre
kupujúceho.

03. 04. 2018
Vo Svite dňa : ...........................

v. r.
..................................
kupujúci

v. r.
...................................
predávajúci
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