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Kúpna zmluva č.0|0442| 20||
uzatvorenámedzi objednávateťom
a zhotoviteťom
v zmysle$ 409 ustanovení
obchodného
zikonnka 5I3/199IZb. z. v zneníneskorších
predpisov.
Čl.1. Zm|uvnéstrany
1.1Predávajúci
Predávajúci:
HANES Slovakia, s.r.o.
Sídlo:
Pri kďvárii 20'917 0lTmava
Štatutrímy
zástupca: Fiiip HACHLE - konateťspoločnosti
Bankovéspojenie: Citibank Europe plc, pobočkazahraniěnejbanky'
Mlynskénivy 43,Bratislava
Císloúětu:
210879000.|l8130
IČo:
36249297
DIČ:
2020167259
IČ-DPH:
sK2020|67259
C. tel./fax:
03315921910,033/5545
000
Spoločnosť
zapisanávoR oS Trnava, oddiel Sro,VloŽka č.I3490lT
l '2 Kupujúci
Nrízovorganizácie: Podnik technickýchslužiebmesta's.r.o.
Adresaorganizácie: ul. Športovcov
890,02001 Púchov
Bankovéspojenie: UniCreditbanka.s',Trenčín
Číslo
účtu:
1431046005/1l11
IČo:
36321893
IC DPH:
SK2020110ó75
Telefon:
04214631124
Fax:
042/4710576
E-mail:
cibenka.ptsmpu@slovanet.sk
ČL2. Predmet znluw
Predmetomzmluvy je dodávka a montiíŽ:
Nakup mďéhokomunálnehovozidla _ trojstrannýsklápač
. trojstrannýsklápač- 1 kus
- sypačvozoviek_ lks
. snehováradlica- l kus
Predmetomtejto zmllvy je záviuok predávajúcehododaťkupujúceml Íoyara záv.ázok
kupujúcehotovar prevziaťa zap|atiťkúpnucenuv dohodnutomtermíne'
Čl.3. Miesto plnenia
Niázovorganizácie: Podnik technickýchs|užiebmesta's.r.o.
Adresaorganizácie: ul. Športovcov
890,020 01 Púchov

ČL4. Kva|ita tovaru
Predávajúcizabezpeěíkvalitatívneukazovateletovarupodťaplatnýchustanovenía platných
STN' Predávajúcigarantujetechnickúspósobilosť,zdrayotnúnezávadnosťa hygienickú
spósobilost'tovarua bezpeěnosť
a ochranuzdraviapri práci'
čl. 5 Kúpna cena
5.l. Zmluvnéstranysa dohodlina celkovejcenepredmetuobstarávania
nasledovne:
a)cenabez DPH:
b) DPH:
c) cena s DPH:

75 371'00'- €
15 074,20,-€
90 445,20,- €

Z toho:
1' trojstrannýsklápač_ 1 kus
a) cenabez DPH:
61 77I,00,- €
|2 354'20'- €
b) DPH:
c) cenas DPH:
74 125'20' - €
2. sypaěvozoviek_ 1 kus
a) cenabez DPH:
10 800'00'- €
b) DPH:
2 160'00'.€
|2 960'00,- €
c) cenas DPH:
3. snehováradlica_ 1 kus
2 800'00'- €
a) cenabez DPH:
b) DPH:
560'00'- €
c) cenas DPH:
3 360'00,- €
5.2.V ceneje zahmutádopravaa montážtovarupodťaěl' 2 aŽdo miestaodovzdaniatovaru
do vlastníctva
kupujúcemu.
5.3.Upravacienje možnáformoučíslovaných
dodatkovk tejtozm|uvena záklaóe
preukízatefuýchúdajov.Cena predmetuobstarávaniamusíbyt' záv2iznápoěasplatnosti
ju meniťlen pri legislatívnych
zmluvy a je možné
zmenáchv oblastiDPH. V takom
je
jednania
prípade predávajúci
povinnývstupit'do
s kupujúcimo zmeneceny.Ak
nedójdek dohode,móžekupujúciodstupiťod zmluvy.
5.4.Cenajednotlivýchtovarovtvoríprílohuč.1 tejtozmluvy.
čL 6. Termínplnenia
6.1 Predpokladanálehotadodávkytovarudo 30.11.2011
Čl' 7. Doklady nutnéna prevzatiea uživanietovaru
7.1.Predmetkúpybudedodanýspolus návodomna použitie.
7.2' Predmetkúpybudedodanýspolus technickýmpreukazomvozidla ajeho nadstavieb'
všetkycertiťlkáty.
7.3.K predmetukúpybudúdodané

7.4.K predmetukúpyajej obsluhebudúzaškolení
min. dvajazamestnancikupujúceho'
/

Čl.8. Forma úhrady
Tovar v č1.2 tejto zmlur,y budepo dodaníuhrádzarý predávajúcemu
nasledovne:
8.1. Tovar bude dodanýoproti dodacim a montážnymlistom, za kaŽdúdodávku samostatne
ďebo podla dohody.
8.2.Na zríkladedodacíchlistov potvrdených
poverenýmpracovníkom
kupujúceho
predávajúcilystaví faktúru.
8.3' Splatnosťfakturje 21 dníodo dňadoručenia.
Čl.9 Povinnosti predávajúceho
je povinný:
Predávajúci
9' 1. odovzdaťkupujúcemupÍedmetzmluvy v objednanommnožstve,v určenejkvalite
( I. akostnátrieda)a v dohodnutoměase.
9.2. Zabezpečiťbezodkladnúdodávku tovaruv dohodnutýchtermínoch.
9.3.Vystaviťdodacílist podťaskutočného
stavu,podťasortimentua mnoŽstva,so správnym
dátumomvzniku Zdaniteťného
plnenia,odtlačkom
pečiatkya podpisompoverenejosoby
predávajúceho.
Č|.10.Povinnosti kupujúceho
Kupujúcije povinný:
l0.1. Prebraťod predávajúceho
predmetzmluvy v objednanommnožstve,
v určenej
kvalite
a v dohodnutomčase.
I0.2. Zabezpečiť
bezodkladnéprevzatietovaruv dohodnutýchtermínoch'
10.3.Potvrdiťpredávajúcemu
dodacílist podťaskutkového
stavu,podťasortimentu
a množstva,so správnymdátumomvzniku zdaniteťného
plnenia, odtlačkompečiatky
a podpisompoverenejosobykupujúceho'
10.4'odovzdaťpotvrdenýdodacílist poverenejosobepledávajúceho,
a to originál.
10.5.Uhradiťfakturunajneskórdo 21 dní'
10,6.Zjavnévady (chýbajúca
časť
tovaru,zničenáčasť
na dodacom
tovaruatď.) vyznačiť
liste s podpisomzodpovedných
pracovníkovpredávajúceho
aj kupujúceho
v deň
dodávky.
ČL 11.Zodpovednost'za vady tovaru
11.1. Zétruka
na dodanýtovara montaž1e24 mesiacovod dodania.
|1,2, Zmluvnéstranysa budúriadiťpríslušným
obchodnéhozákonníka
ustanoveniami
v platnomznení,ktoréupravujúniaoky zo zodpovednostiza vady'
11.3.Prípadné
nedostatkypredmetukúpy,budekupujúcireklamovat'písomne
u predávajúcehodo 5 kalendrírnychdníodo dňavzniku vady.
11.4. Predávajúcido 48 hodínod nahláseniavady zabezpečí
odstránenievady v zríručnej
lehotena vlastnénáklady'

Čt.tz. ostatnédojednania
I2.I. Preďávajúciprehlasuje,žeoboznámil kupujúcehos technickýmstavompredmetu
zmhxy a žežiadneskrýévady, o ktoých musel vedieť,kupujúcemunezatajil.
12.2.Kupujúciprehlasuje,žepoznátechnickýstavpredmetuzmluly.
I2'3. Zaplat'enimdohodnutejceny a prevzatímnadobúdakupujúcivlastníckeprávo
k predmetuzmluvy.
č|.13.Záverečné
ustanovenia
13' 1. Zmluva nadobúdaplatnost'dňompodpisu obomazmluvnými stranami.
13.2.Zmluvuje možnózrušiťalebozmeniťpo vzájomnejdohodezmluvnýchshán
v písomnejforme'
13.3.V prípade,žezmhlvnévzťahynie sútouto zmluvou upravené,riadia sa zmluvnéstrany
ustanoveniamiobchodnéhozákonníka.
13.4.Táto zmluva sa vyhotovujev štyrochrovnopisoch.Každiízmluvnástranadostanedve
vyhotovenia.
jej obsúu porozumelia dobrovoťne
13.5.Zmluvnéstranyvyhlasujú,
žetútozmluvupreěítali,
ju na znak súhlasupodpisujú.
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