Kúpna zmluva
č. KZ210079
uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi
Predávajúcim:

CM Slovakia, spol.s r.o.
Rozvodná 9/A
831 01 Bratislava
Zastúpený:
Ing. Peter Trandžík – konateľ spoločnosti
IČO:
44 047 622
IČDPH:
SK2022606971
Bankové spojenie:
Tatra banka a.s.
č.ú.:
2922875021/1100
Zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava I vložka č. 51371/B
a
Kupujúcim:

Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia
Farská lúka 3
98601 Fiľakovo
Zastúpený:
Ing. Tibor Tóth – riaditeľ organizácie
IČO:
30232392
SK2021097529
IČ DPH:
Bankové spojenie:
ČSOB Banka a.s.
č.ú.(IBAN):
SK12 5200 0000 0000 0836 6672
Zapísaná v štatistickom registri príspevkových organizácií.
1.

Predmet kúpnej zmluvy.

Predávajúci sa zaväzuje predať a dodať a kupujúci sa zaväzuje kúpiť a zaplatiť nasledovný tovar:
Použitá fréza na asfalt – prídavné zariadenie na šmykom riadený nakladač.
Výrobca:
Bobcat
Model: PNSFL PL14“
Počet:
1 ks
Rok výroby: 2019
Šírka:
355 mm
Výbava:
upínacia doska pre pripojenie na šmykom riadený nakladač Bobcat, pripojovacie
hadice.

2.

Cena.

Fréza na asfalt Bobcat PNSFL PL14“- prídavné zariadenie
Cena bez DPH
DPH 20%
Cena spolu s DPH

1 ks
6.990,00 €
1.398,00 €
8.388,00 €

Cena je stanovená podľa zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení.
Súčasťou ceny príslušná dokumentácia dodávaná výrobcom k uvedenému výrobku.

3.

Dodávka.

3.1

Predmet zmluvy bude dodaný najneskôr do 31.7.2021. Dátum dodania bude upresnený
objednaní.
Miestom dodania a prevzatia predmetu tejto zmluvy je sídlo predávajúceho.

3.2

po

1

4.

Platobné podmienky.

Vlastná platba sa zrealizuje nasledovne:
4.1
Kupujúci uhradí sumu 8.388,- € na základe zálohovej faktúry pred dodaním predmetu tejto
zmluvy .
4.2
Faktúra (daňový doklad) bude vystavená v deň protokolárneho odovzdania a prevzatia
predmetu zmluvy.

5.

Záruka.

5.1
5.2
5.3

Predávajúci predáva predmet tejto zmluvy bez záruky.
Dátum prevzatia je daný dátumom odovzdávacieho resp. preberacieho protokolu.
Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za opotrebovanie, alebo poruchy , ktoré boli
spôsobené neodbornou obsluhou a údržbou. Kupujúci bol podrobne zoznámený so stavom
predmetu tejto zmluvy

6.

Servis.

6.1

Predávajúci sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu zariadenia vo funkčnom stave, o čom sa
vyhotoví protokol, ktorý podpíšu obidve zmluvné strany.
Predávajúci sa zaväzuje vykonávať servis v mieste uvedenom kupujúcim zo svojho strediska v
Pezinku, Banskej Bystrici a Prešove.

6.2

7.

Vlastnícke právo.

7.1

Kupujúci v zmysle ust.§ 455 Obchodného zákonníka nadobudne vlastnícke právo k predmetu
zmluvy po úplnom zaplatení kúpnej ceny, vrátane DPH, podľa bodu 2 a 4 tejto zmluvy.
V prípade nedodržania bodov 2 a 4 zo strany kupujúceho výlučne z dôvodov spočívajúcich na
strane kupujúceho, si predávajúci vyhradzuje právo odobratia (demontáže) zariadenia a
uhradená časť bude slúžiť na uhradenie nákladov spojených s realizáciou predmetu tejto
zmluvy.
Nebezpečenstvo škody na predmete prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme predmet
zmluvy od predávajúceho, alebo ak tak neurobí, v čase keď mu predávajúci umožní nakladať
s predmetom zmluvy a kupujúci poruší zmluvu tým, že predmet zmluvy neprevezme.

7.2

7.3

8.

Všeobecné podmienky.

8.1

Obaja partneri sa zaväzujú nájsť pokojné riešenie možných nezhôd a nejasností pri
vysvetľovaní a plnení zmluvných podmienok.
Kúpna zmluva bude vyhotovená v 2 rovnopisoch, každá zo zmluvných strán obdrží po jednom
rovnopise.
Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu obidvoch partnerov.
Zmluvu možno meniť len formou písomných dodatkov po dohode obidvoch zmluvných strán.
Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia podľa príslušných
ustanovení Obchodného zákonníka a súvisiacich právnych predpisov.

8.2
8.3
8.4
8.5

Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, rozumejú jej, uzatvárajú ju slobodne a bez nátlaku,
čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Pezinku, dňa: 20.7.2021

V Pezinku, dňa: 20.7.2021

Predávajúci:

Kupujúci:

……………………………….........
Ing. Peter Trandžík
konateľ spoločnosti

…………………..............................
Ing. Tibor Tóth
riaditeľ organizácie
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