
KÚPNA ZMLUVA č. 1/2015
uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

l.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Predávajúci:
Juraj Žákovský - INTEC, Trstínska 22, Trnava
v zastúpení Jurajom Žákovskýrn
IČO: 22732721,
DIČ: 1020338341,
IČ DPH: SK2020338341,
Bankové spojenie: !BAN

BIC
č. tel.: 0903796272,
č. faxu: 033/5511030,
e-mail: hsqintec(a)hsqintec.sk.
Zápis v Živnostenskom registri Okresného úradu Trnava, číslo živ. registra 207 - 5587,

CEKOSKBX

1.2 Kupujúci:
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, Hlavná 17, Trnava,
v zastúpení riaditeľom Mgr. Miroslavom Hrubým,
IČO: 00598135,
DIČ: _ 2021190963,
IČ DPH: SK 2021190963,
Bankové spojenie: !BAN:

BIC: SUBASKBX
tel. č.: 033/3236434,
fax č.: 033/5936241,
e-mail: skasz(a)skasz.tmava.sk

II.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu náhradné diely a oleje pre technické
zariadenia používané na údržbu futbalových ihrísk a zelene v športových areáloch
spravovaných objednávateľom v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve.

2.2 Množstvo a sortiment tovaru je špecifikovaný v prílohe č.1 - Zoznam tovaru, ktorá je
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

2.3 Kupujúci sa zaväzuje tovar dodaný v súlade s touto zmluvou prevziať a uhradiť
dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.4 Kupujúci si vyhradzuje pravo v priebehu trvania zmluvy redukovat' sortiment
a množstvo jednotlivých položiek uvedené v prílohe č.l podľa aktuálnych potrieb
jednotlivých prevádzok.



III.
ČAS A MIESTO DODANIA

3.1 Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar uvedený v čl. II tejto zmluvy
v čiastkových nepravidelných dodávkach podľa aktuálnych potrieb. kupujúceho priebežne
od 23.2.2015 do 31. 12.2015.

3.2 Tovar bude dodaný na základe čiastkových objednávok - písomných, mailových,
telefonických - jeho prevzatím kupujúcim na adrese jednotlivých prevádzok:
- Mestská športová hala, Rybníkova 15, Trnava
- Športový areál, Rybníková 16, Trnava

3.3 V prípade osobného odberu umožní predávajúci kupujúcemu prevziať tovar na adrese
prevádzky predávajúceho Juraj Žákovský - INTEC, Trstínska 22, Trnava.

3.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar do 48 hodín od obdržania
objednávky.

IV.
ODOVZDANIE A PREVZATIE TOVARU

4.1 Povinnosť dodať predmet zmluvy riadne a v dohodnutom čase splní predávajúci jeho
odovzdanim kupujúcemu na mieste určenom čiastkovou objednávkou.

4.2 Pre každú čiastkovú objednávku vystaví predávajúci dodací list, v ktorom okrem iných
údajov-uvedie názov objektu, pre ktorý bol tovar dodaný.

4.3 Zástupca kupujúceho potvrdí prevzatie každej čiastkovej dodávky podpisom prípadne
odtlačkom pečiatky na dodacom liste. Potvrdené dodacia listy budú prílohou
k čiastkovej faktúre vystavenej predávajúcim.

4.4 Ak je pri odovzdávaní a preberaní tovaru preukázateľne zistené, že tovar má vady,
kupujúci tovar neprevezme a spíše s predávajúcim zápis o zistených vadách, spôsobe
a termíne ich odstránenia. Uchádzač je povinný tovar odovzdať bezodkladne po ich
odstránení.

V.
KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Zmluvná cena za predmet zmluvy podľa bodu 2.1 a 2.2 čl. II tejto zmluvy je stanovená
v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhlášky Č. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon o cenách, v maximálnej výške 3.833,90 EUR, slovom
tritisícosemstotridsaťtri eur a deväťdesiat centov vrátane DPH, v členení:

Cena celkom bez DPH
DPH 20 %

3.194,91 EUR
638,99 EUR

Cena celkom s DPH 3.833,90 EUR

5.2 Špecifikácia ceny za predpokladaný odber tovaru je uvedená v Prílohe č. 1tejto zmluvy.
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5.3 Dohodnutá cClla'lahľňa všetky náklady spojené s dodaním tovaru na miesto urcema
vrátane nákladov na dopravu v prípade dodania tovaru podľa bodu 3.2. čl. III. tejto
zmluvy.

5.4 Kupujúci si vyhradzuje právo redukovať sortiment a množstvá odobratého tovaru
uvedeného v prílohe č.l v závislosti od aktuálnych potrieb jednotlivých prevádzok.

5.5 Platba sa bude uskutočňovať prevodom na bankový účet predávajúceho na základe
čiastkových faktúr vystavených predávajúcim jedenkrát za mesiac.

5.6 Splatnosť faktúr je 14 dní odo dňajej doručenia kupujúcemu.
5.7 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa všeobecne platných

právnych predpisov. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového
dokladu, kupujúci je oprávnený vrátiť ju predávajúcemu na doplnenie. V takomto prípade
sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začína plynúť dňom doručenia
opravenej faktúry kupujúcemu.

VI.
ZÁRUKA A ZÁRUČNÝ SERVIS

6.1 Pre tovar dlhodobej spotreby predávajúci poskytne záruku na dodaný tovar 24 mesiacov
odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba neplynie v čase, keď kupujúci
nemohol tovar užívať pre vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.

6.2 Ak: sa počas záručnej doby vyskytnú vady, na ktoré sa vzťahuje záruka, kupujúci je
povinný ich reklamovať bezodkladne po ich zistení telefonicky, prípadne faxom
a následne písomnou formou.

VII.
ZMLUVNÉ POKUTY

7.1 V prípade, že predávajúci nedodrží termín dodania dohodnutý v čl. llI. tejto zmluvy,
uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z dohodnutej ceny predmetu zmluvy
za každý deň omeškania.

7.2 V prípade omeškania kupujúceho s uhradením faktúry uhradí kupujúci predávajúcemu
zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania. '

VIn.
OSTATNÉ USTANOVENIA

8.1 Predávajúci vyhlasuje, že tovar nie je zaťažený právami tretích osôb.
8.2 Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím

tovaru podľa čl. IV. tejto zmluvy.
8.3 V prípade podstatného porušenia zmluvy má ktorákoľvek zo strán právo od zmluvy

odstúpiť.
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8.4 Kupujúci je povinný na vady zrejmé už pri prevzatí tovaru upozorniť predávajúceho na
mieste a v rozsahu vadného plnenia je oprávnený prevzatie odmietnuť, o čom spíšu
zmluvné strany zápis.

IX.
, "',

ZAVERECNE USTANOVENIA

9.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma
zmluvnými stranami.

9.2 Meniť alebo doplňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov
dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán.

9.3 Vostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia ustanovenia Obchodného
zákonníka a ostatné všeobecne záväzné predpisy.

9.4 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je:
Príloha Č. 1: Zoznam tovaru - predpokladaný odber na r. 2015

9.5 Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých po dva obdrží každá zo zmluvných
strán.

9.6 Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle
kupujúceho. _"'-
Zmluva bola zverejnená dňa .t/..:t:.!:..4?(:: .

V Trnave, dňa .::!.~:.:.,..I:ť!.r V Trnave, dňa ./.!.~.:~..!:!-?/r..

1!ikOVSký -INTEC22.91701 TmIVB
'00: 22 732721

1.1 .DP.H;~1n~~1
Juraj Žák01.ský,

predávajťci
Mgr. Miroslav Hnubý

riaditeľ SKaSZMT
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Zoiiiamtovaru ':preapókf(faiilôd6er-vr~2~
,...,

Prílohá Č. 1

Cena za MJ Cena za MJ Cena celkom DPH Cena celkom s
Pol. č.: Názov položky: Mn: Určené pre zariadenie: bez DPH: s DP": bez DPH: 20%: DPH:

1. Motorový olej 4-takt HSQ, , 1,4 litra 15 ks 8,25 € 9,90 € 123,75 € 24,75 € 148,50 €

2 Motorový olej 2-takt, HSQ , 1 liter 12 ks 7,92 € 9,50 € 95,00 € 19,00 € 114,00 €
Motorový olej Kubota DPF, SAE

3 15W40,5litrový 2 ks Traktor Kubota L3830 21,66 € 26,00 € 43,33 € 8,67 € 52,00 €
Motorový olej Castrol GTX Profesional

4 3, 15W40, 1 liter 3 ks Vretenová kosačka Jacobsen Tri King 1900D 8,33 € 10,00 € 25,00 € 5,00 € 30,00 €
Struna do kosačky guľatá, nylon, pr. Kosačka strunová R235

5 3,Omm/240m 16 ks Krovinorez 545 RX 49,17€ 59,00 € 786,67 € 157,33€ 944,00 €
Struna do kosačky guľatá, nylon, pr.

6 2,4mm/15m 4 ks Krovinorez SOLO a DOLMAN 2,58 € 3,10 € 10,33 € 2,07€ 12,40 €
Záhradný traktor CTH 224 TWIN - r.20 12

7 Nôž ľavý CTH 150,220 4 ks Záhradný traktor CTH 224 PRAKTIK - r.2014 26,67 € 32,00 € 106,67 € 21,33 € 128,00 €

8 Nôž ľavý CTH 150,220 prídavný 2 ks Záhradný traktor CTH 224 TWIN- r.2012 26,67 € 32,00 € 53,33 € 10,67 € 64,00 €
Záhradný traktor CTH 224 TWIN - r.20 12

9 Nôž pravý CTH150,220 4 ks Záhradný traktor CTH 224 PRAKTIK - r.2014 26,67 € 32,00 € 106,67 € 21,33€ 128,00 €

10 Nôž pravý CTH150,220 prídavný 2 ks Záhradný traktor CTH 224 TWIN - r. 2012 26,67 € 32,00 € 53,33 € 10,67 € 64,00 €

II NôžCOMBI 122R21 AWD 3 ks Rider R21 28,33 € 34,00 € 85,00 € 17,00 € 102,00 €
Filter vzduchový ZTH, P524, 27 cm, d

12 10,5 3 ks Rider R21 62,50 € 75,00 € 187,50 € 37,50 € 225,00 €

13. Filter vnutomý ZTH, P524 3 ks Rider R21 60,00 € 72,00 € 180,00 € 36,00 € 216,00 €
Záhradný traktor CTH 224 TWIN - r. 2012
Záhradný traktor CTH 224 PRAKTIK - r. 2014

152,10 €I14. Filter paliva KAWASAKI, BRIGGS 9 ks RiderR21 14,08 € 16,90 € 126,75 € 25,35 €
Záhradný traktor CTH 224 TWIN - r. 2012 I

I

Záhradný traktor CTH 224 PRAKTIK - r. 2014 .
15. Filter oleja W68/3 KAW. ZTH 9 ks Rider R21 16,58 € 19,90 € 149,25 € 29,85 € 179,10€

16. Remeň k žaciemu R21 AWF NT 2 ks RiderR21 44,17 € 53,00 € 88,33 € 17,67 € 106,00 €

17. Remeň k pohonu R21A WD/NT l ks RiderR21 69,17 € 83,00 € 69,17 € 13,83 € 83,00 €

18. Remeň stredný R21AWD/NT l ks RiderR21 53,25 € 63,90 € 53,25 € 10,65 € 63,90 €
Záhradný traktor CTH 224 TWIN - r.2012

19. Filter vzduchový KAWASAKI 15 hran. 6 ks Záhradný traktor CTH 224 PRAKTIK - r.2014 17,50 € 21,00 € 105,00 € 21,00 € 126,00 €
Záhradný traktor CTH 224 TWIN - r.2012

20. Remeň pohonu CTHI50,220 ... 2 ks Záhradný traktor CTH 224 PRAKTIK - r.2014 60,50 € 72,60 € 121,00 € 24,20 € 145,20 €
~-----------



\~

Ketfi~nŽaé.CTH:T50~~2U 4ks
",~ ...~.._,,,... ,. 71,67 € .•.. 86,00 € 286,67 € 57,33 € 344,00 €Ll. Záhraôný traktor CTH 224 PRAKTIK - r.2014

Záhradný traktor CTH 224 TWIN - r.2012
22. Sviečka H RCJ8Y KAVASAKI 4 ks Záhradný traktor CTH 224 PRAKTIK - r.20 14 8,25 € 9,90 E 33,00 E 6,60 E 39,60 E

23. Sviečka BS - SV 992300 1 ks 4,00 € 4,80 € 4,00 € 0,80 € 4,80 €

24. Sviečka BPMR 8Y NGK 1 ks 3,50 € 4,20 E 3,50 € 0,70 € 4,20€
Kosačka strunová R235

19,93€ I25. Hlava žacia T45X MI2 polo. 4 ks Krovinorez R150SV 24,92 € 29,90 € 99,67 € 119,60 €:
Kosačka strunová R235 í I

I
26. Vazelina kuž. prevodov RX 225g 3 ks Krovinorez R150SV 6,25 € 7,50 € 18,75 € 3,75 € 22,50 €'

Záhradný traktor CTH 224 TWIN - r.20 12

27. Náboj žacieho zar. 4dierový 2 ks Záhradný traktor CTH 224 PRAKTIK - r.2014 90,00 € 108,00 € 180,00 € 36,00 € 216,00 €

SPOLU: 3194,91 638,99 3833,90

,.

V Trnave ,dňa 09.03.2015 .


