KÚPNA ZMLUVA č. 2/2017
uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. ZMLUVNÉ STRANY
1.1 Predávajúci:
ANDOR, s.r.o.
Hlavná 113, Veľký Grob
v zastúpení konateľom Ing. Jaroslavom Andorom,
IČO:
31428541
DIČ:
2021004689,
IČ DPH:
SK2021004689,
bankové spojenie:
IBAN:
BIC:
TATRSKBX,
č. tel.:
00421 915728675,
e-mail:
andor@bazenyandor.sk
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č3024/T,
1.2 Kupujúci:
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava,
Hlavná 17, Trnava,
v zastúpení riaditeľom Ing. Martinom Turčanom
IČO:
00598135,
DIČ:
2021190963,
IČ DPH:
SK 2021190963,
bankové spojenie:
č. účtu:
BIC:
SUBASKBX
tel. č.:
033/3236434,
fax č.:
033/5936241,
e-mail:
katarina.kapustova@skasz.trnava.sk

II.
PREDMET ZMLUVY
2.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu automatický bazénový vysávač WEDA B 600
v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve a s výzvou na predloženie ponuky
zo dňa 14.6.2017. Súčasťou dodávky je doprava na miesto určenia, sprevádzkovanie a
zaškolenie obsluhy.
2.2 Kupujúci sa zaväzuje predmet zmluvy dodaný v súlade s touto zmluvou prevziať
a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
2.3 Predávajúci potvrdzuje, že sa oboznámil s rozsahom a povahou požadovaného tovaru
a súvisiacich služieb, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné
k dodaniu tovaru a že disponuje s takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú
dodávke tovaru nevyhnutné. Predávajúci garantuje všetky technické, funkčné,
prevádzkové a akostné parametre dodávaných zariadení.

III.
KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
3.1 Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách ako
cena maximálna v hodnote
18.576,00 EUR vrátane DPH, slovom
osemnásťtisícpäťstosedemdesiatšesť eur v členení:
Cena bez DPH
DPH 20 %
Cena celkom s DPH

15.480,00 EUR
3.096,00 EUR
18.576,00 EUR

3.2 Zmluvná cena je stanovená vrátane dopravy na miesto určenia, sprevádzkovania a
zaučenia obsluhy.
3.3 Kupujúci uhradí 70% zmluvnej ceny uvedenej v bode 4.1 prevodným príkazom na účet
predávajúceho na základe predfaktúry vystavenej predávajúcim po nadobudnutí účinnosti
tejto kúpnej zmluvy.
3.4 Právo vystaviť vyúčtovaciu faktúru na 30% zmluvnej cenný vznikne predávajúcemu po
dodaní a prevzatí tovaru a predložení dokladov podľa bodu 5.2 čl. V. tejto zmluvy.
3.5 Splatnosť predfaktúry resp. faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu a je
podmienená písomným potvrdením protokolu o dodaní a prevzatí tovaru kupujúcim.
3.6 Predfaktúra resp. 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.

IV.
ČAS DODANIA A MIESTO DODANIA
4.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy uvedený v čl. II. tejto zmluvy
v lehote do 30 dní od podpísania zmluvy.
4.2 Nedodržanie termínu uvedeného v bode 3.1 z viny predávajúceho sa považuje za
podstatné porušenie zmluvy.
4.3 Miestom dodania tovaru a inštalácie je Kúpalisko Castiglione, J. Slottu 42, Trnava. .

V.
PODMIENKY DODANIA
5.1 Povinnosť dodať predmet zmluvy riadne a v dohodnutom čase splní predávajúci jeho
dodaním a namontovaním tovaru na mieste určenia včítane sprevádzkovania a zaučenia
obsluhy.
5.2 Predávajúci sa zaväzuje pri dodaní predmetu zmluvy kupujúcemu odovzdať:
a) návod na obsluhu,
b) protokol o zaškolení obsluhy,
c) dodací list
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V prípade nepredloženia uvedených dokladov má tovar vady.
5.3 Prevzatie tovaru po kontrole úplnosti a zaškolení obsluhy potvrdí zodpovedný
zamestnanec objednávateľa podpisom na dodacom liste predloženom predávajúcim
súčasne s tovarom.
5.4 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. Predávajúci je povinný tovar odovzdať bezodkladne po ich
odstránení.

VI.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU
6.1 Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím
tovaru podľa čl. V. tejto zmluvy.
6.2 Predávajúci poskytne záruku na dodaný tovar 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť
dňom odovzdania a prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba neplynie v čase, keď
kupujúci nemohol tovar užívať pre vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.
6.3 Uvedená záruka sa nevzťahuje na veci spotrebnej povahy ako sú napr. ložiská, kartáče,
pásy, filtračné vaky, batérie do diaľkového ovládania, obežné koleso, vyťahovaciu šnúru,
poistky a pod.
6.4 Kupujúci sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení
telefonicky, prípadne faxom a následne písomnou formou.
6.5 Predávajúci sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela ihneď po prijatí reklamácie
podľa bodu 6.2 a vady odstrániť v čo najkratšom čase, ktorého dĺžku dohodnú zmluvné
strany písomne.
6.6 Ak predávajúci vady a nedorobky neodstráni v písomne dohodnutom čase, je kupujúci
oprávnený dať ich odstrániť na náklady predávajúceho sám.

VII.
ZMLUVNÉ POKUTY
7.1 V prípade, že predávajúci nedodrží termín dodania dohodnutý v čl. IV. 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.

VIII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
8.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Táto zmluva
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
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8.2 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov
dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán.
8.3 V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia ustanovenia Obchodného
zákonníka a ostatné všeobecne záväzné predpisy Slovenskej republiky.
8.4 Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých po dva obdrží každá zo zmluvných
strán.
8.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli,
uzatvárajú ju slobodne, nie v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu
s jej obsahom je vlastnoručne podpisujú.
8.6 Zmluva bola zverejnená dňa 30.6.2017 ..........................

V Trnave ............, dňa 30.6.2017.........

V Trnave, dňa .........................

........................................................
Ing. Jaroslav Andor
riaditeľ

........................................................
Ing. Martin Turčan
riaditeľ
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