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ovakia.sk Kúpna zmluva č.0|0442| 20||
kia.sk uzatvorená medzi objednávateťom a zhotoviteťom v zmysle $ 409 ustanovení obchodného

zikonnka 5I3/199I Zb. z. v znení neskorších predpisov.

Čl. 1. Zm|uvné strany

1.1 Predávajúci

Predávajúci: HANES Slovakia, s.r.o.
Sídlo: Pri kďvárii 20'917 0lTmava
Štatutrímy zástupca: Fiiip HACHLE - konateť spoločnosti
Bankové spojenie: Citibank Europe plc, pobočka zahraniěnej banky'

Mlynské nivy 43,Bratislava
Císlo úětu: 210879000.| l8130
IČo: 36249297
DIČ: 2020167259
IČ-DPH: sK2020|67259
C. tel./fax: 03315921910,033/5545 000
Spoločnosť zapisanáv oR oS Trnava, oddiel Sro, VloŽka č. I3490lT

l '2 Kupujúci

Nrízov organizácie: Podnik technických služieb mesta' s.r.o.
Adresa organizácie: ul. Športovcov 890,020 01 Púchov
Bankové spojenie: UniCredit bank a.s', Trenčín
Číslo účtu: 1431046005/1l11
IČo: 36321893
IC DPH: SK2020110ó75
Telefon: 04214631124
Fax: 042/4710576
E-mail: cibenka.ptsmpu@slovanet.sk

ČL 2. Predmet znluw

Predmetom zmluvy je dodávka a montiíŽ:
Nakup mďého komunálneho vozidla _ trojstranný sklápač

. trojstranný sklápač - 1 kus
- sypač vozoviek _ lks
. snehová radlica - l kus

Predmetom tejto zmllvy je záviuok predávajúceho dodať kupujúc eml Íoyar a záv.ázok
kupujúceho tovar prevziať a zap|atiť kúpnu cenu v dohodnutom termíne'

Čl. 3. Miesto plnenia

Niázov organizácie: Podnik technických s|užieb mesta' s.r.o.
Adresa organizácie: ul. Športovcov 890, 020 01 Púchov



ČL 4. Kva|ita tovaru

Predávajúci zabezpeěí kvalitatívne ukazovatele tovaru podťa platných ustanovení a platných
STN' Predávajúci garantuje technickú spósobilosť, zdrayotnú nezávadnosť a hygienickú
spósobilost' tovaru a bezpeěnosť a ochranu zdravia pri práci'

čl. 5 Kúpna cena

5.l. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene predmetu obstarávania nasledovne:

a)cena bez DPH: 75 371'00' - €
b) DPH: 15 074,20,- €
c) cena s DPH: 90 445,20, - €

Z toho:

1' trojstranný sklápač _ 1 kus
a) cena bez DPH: 61 77I,00, - €
b) DPH: |2 354'20' - €
c) cena s DPH: 74 125 '20' - €

2. sypaě vozoviek _ 1 kus
a) cena bez DPH: 10 800'00' - €
b) DPH: 2 160'00'. €
c) cena s DPH: |2 960'00, - €

3. snehová radlica _ 1 kus
a) cena bez DPH: 2 800'00' - €
b) DPH: 560'00' - €
c) cena s DPH: 3 360'00, - €

5.2. V cene je zahmutá doprava a montáž tovaru podťa ěl' 2 aŽ do miesta odovzdania tovaru
do vlastníctva kupujúcemu.

5.3. Uprava cien je možná formou číslovaných dodatkov k tejto zm|uve na záklaóe
preukízatefuých údajov. Cena predmetu obstarávania musí byt' záv2izná poěas platnosti
zmluvy a je možné ju meniť len pri legislatívnych zmenách v oblasti DPH. V takom
prípade je predávajúci povinný vstupit' do jednania s kupujúcim o zmene ceny. Ak
nedójde k dohode, móže kupujúci odstupiť od zmluvy.

5.4. Cena jednotlivých tovarov tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.

čL 6. Termín plnenia

6.1 Predpokladaná lehota dodávky tovaru do 30.1 1.201 1

Čl' 7. Doklady nutné na prevzatie a uživanie tovaru

7.1. Predmet kúpy bude dodaný spolu s návodom na použitie.
7.2' Predmet kúpy bude dodaný spolu s technickým preukazom vozidla ajeho nadstavieb'
7.3. K predmetu kúpy budú dodané všetky certiťlkáty.



/

7.4. K predmetu kúpy ajej obsluhe budú zaškolení min. dvaja zamestnanci kupujúceho'

Čl. 8. Forma úhrady

Tovar v č1. 2 tejto zmlur,y bude po dodaní uhrádzarý predávajúcemu nasledovne:
8 . 1 . Tovar bude dodaný oproti do dacim a montážnym listom, za kaŽdú dodávku samostatne

ďebo podla dohody.
8.2. Na zríklade dodacích listov potvrdených povereným pracovníkom kupujúceho

predávajúci lystaví faktúru.
8.3' Splatnosť faktur je 21 dní odo dňa doručenia.

Čl. 9 Povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný:
9' 1 . odovzdať kupujúcemu pÍedmet zmluvy v objednanom množstve, v určenej kvalite

( I. akostná trieda) a v dohodnutom ěase.
9.2. Zabezpečiť bezodkladnú dodávku tovaru v dohodnutých termínoch.
9.3. Vystaviť dodací list podťa skutočného stavu, podťa sortimentu a mnoŽstva, so správnym

dátumom vzniku Zdaniteťného plnenia, odtlačkom pečiatky a podpisom poverenej osoby
predávajúceho.

Č|. 10. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný:
l0.1. Prebrať od predávajúceho predmet zmluvy v objednanom množstve, v určenej kvalite

a v dohodnutom čase.
I0.2. Zabezpečiť bezodkladné prevzatie tovaru v dohodnutých termínoch'
10.3. Potvrdiť predávajúcemu dodací list podťa skutkového stavu, podťa sortimentu

a množstva, so správnym dátumom vzniku zdaniteťného plnenia, odtlačkom pečiatky
a podpisom poverenej osoby kupujúceho'

10.4' odovzdať potvrdený dodací list poverenej osobe pledávajúceho, a to originál.
10.5. Uhradiť fakturu najneskór do 21 dní'
10,6. Zjavné vady (chýbajúca časť tovaru, zničená časť tovaru atď.) vyznačiť na dodacom

liste s podpisom zodpovedných pracovníkov predávajúceho aj kupujúceho v deň
dodávky.

ČL 11. Zodpovednost' za vady tovaru

11 .1 . Zétruka na dodaný tovar a mo ntaž 1e 24 mesiacov od dodania.
|1,2, Zmluvné strany sa budú riadiť príslušným ustanoveniami obchodného zákonníka

v platnom znení, ktoré upravujú niaoky zo zodpovednosti za vady'
1 1.3. Prípadné nedostatky predmetu kúpy, bude kupujúci reklamovat'písomne

u predávajúceho do 5 kalendrírnych dní odo dňa vzniku vady.
1 1 .4. Predávajúci do 48 hodín od nahlásenia vady zabezpečí odstránenie vady v zríručnej
lehote na vlastné náklady'



Čt. tz. ostatné dojednania

I2.I. Preďávajúci prehlasuje, že oboznámil kupujúceho s technickým stavom predmetu
zmhxy a že žiadne skrýé vady, o ktoých musel vedieť, kupujúcemu nezatajil.

12.2. Kupujúci prehlasuje, že pozná technický stav predmetu zmluly.
I2'3. Zaplat'enim dohodnutej ceny a prevzatím nadobúda kupujúci vlastnícke právo

k predmetu zmluvy.

č|. 13. Záverečné ustanovenia

13 ' 1 . Zmluva nadobúda platnost' dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
13.2. Zmluvu je možnó zrušiť alebo zmeniť po vzájomnej dohode zmluvných shán

v písomnej forme'
13.3. V prípade, že zmhlvné vzťahy nie sú touto zmluvou upravené, riadia sa zmluvné strany

ustanoveniami obchodného zákonníka.
13.4. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch. Každií zmluvná strana dostane dve

vyhotovenia.
13.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu preěítali, jej obsúu porozumeli a dobrovoťne

ju na znak súhlasu podpisujú.

v Tmave' dňa {.1o- ZO(/7 v Púchove, dňu.. ... /-.{. :..t.9- :.t'?...|.(


