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Kúpna zmluva

uzatvorená podl'a $ 409 zákona č. 5l3ll991 Zb. obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov

(v ďalšom aj ako ,/mluva")

Článot t.
Zmluvné strany

Predávajúci: BELLIMPEX s.r.o.
Kossuthova 6, 943 01 Šturovo
tČo: ro 705 390
IČ DPH: sK2O22286629
zast': Mikuláš Németh - konateť spoločnosti
Zapisaný v obchodnom registri okresného súdu Nitra
v oddieli: Sro, vo vložke č.: 19019AJ

(v ďalšom aj ako 'tredávajúcť')

a

Kupujúci: obec Záhorce
Krtíšska 173 l98, 991 06 Zéútorce
tČo: oo:tgos+
zast.: PeadrDr. Branislav Kázmer _ starosta obce
tel.: 0918-438870

(v ďalšom aj ako ,,Kupujúcť')
(Predávajúci a Kupujúci spolu aj ako ,Jmluvné strany")

článok II.
Predmet zmlury

2.1 Predmetom tejto Zmluvy je závázok Predávajúceho dodat' Kupujúcemu tovar
vyšpecifikovaný v bode 2.2 Zmluvy na miesto montáže, a závázok Kupujúceho
zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu uvedenú v článku Iu. tejto Zmluvy. Miestom
montáže je: obec Záhorce.

2'2 Na účely tejto Zmluvy Tovarom sa rozumie:
Merač rýclrlosti BX-1 SPOMAL, objednaný Kupujúcim na základe predloŽenej
ponuky .Napájanie z verejného osvetlenia. Dobíjanie z verejného osvetlenia

minimálne 6 hodín denne.
Poěet kusov: 1 ks
(ďalej aj ako ,,Tovaf')

článok III.
Práva a povinnosti zmluvných strán



3'1 Dalej Kupujúci sa zavázuje na vlastné nóklady zabezpečiť pre Predávajúceho:
- stlp na osadenie Tovaru.
- prípojku z verejného osvetlenia,
- povolenie na osadenie Tovaru.

3.2 Predávajúci je povinný Kupujúcemu dodat' Tovar v súlade s podmienkami
upravenými v tejto Zmluve. Kupujúci je povinný objednaný Tovar prevziať,
dodací list podpísať a potvrdit'.

ČIánok IV.
Kúpna cena

4.1 Kúpna cena je vo výške 2.388,- EUR. Podrobný rozpis kúpnej ceny je
nasledovná:

Cena bez DPH
DPH20%
Celková cena vrátane DPH

1.990,00 EUR
398,00 EUR

2.388.00 EUR

4.2 Kl:pna cena za Tovar zahÍňa dopravu na miesto montáže, montiíŽ a zaškolenie
zamestnanca Kupujúceho objednaného mnoŽstva Tovaru a atrapy kamery podťa
počtu objednaného množstva Tovaru.

čtánok v.
Fakturácia

Termín dodania Tovaru je do 15.1 1.2013.

Predávajúci sa zavázu1e vystaviť faktúru za dodaný Tovaru Kupujúcemu deň
odovzdania Tovaru' najneskór však do 7 pracovných dní od dátumu vykonania
montáže Tovaru.

5.1

5.2

5.3

5.4

Kupujúci sa zavázuje vystavenú faktúru za odobratý Tovar ubradiť
Predávajúcemu do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru, najneskÓr do dátumu
splatnosti uvedenej na lTstavenej faktúre ato bezhotovostným prevodom na
bankový účet Predávajúceho uvedeného v Článku I. tejto Zmluvy.

Ak Kupujúci nezaplatí kúpnu cenu uvedenú v Člri,rrku IV' tejto Zmluvy v lehote
splatnosti podl'a Clánku V. je povinný zaplatiť Predávajúcemu zmluvnťr pokutu
vo v.ýške 0'05Yo z dlžnej sumy za kťdý deň omeškania, a Ío ů do zaplatenia.

článok VI.
Záruka a reklamácia

6.1 Predávajúci poskýuje Kupujúcemu na Tovar záruku 36 mesiacov ato 24
mesiacov ako všeobecnú ziiruku a 12 mesiacov ako predÍženú záruku (predíŽená
záruka je bliŽšie špecifikovaná v bode 6.2 a 6.3 tejto Zmluvy)' Zár,lka sa
nevzt'ahuje na mechanické poškodenia, pre prípad vyŠšej moci, blesku, krádeŽe,



neodborného zásahu, poškodenia cudzím zavinením' prepátia zo
pod.

siete 230Y a

6.2 Pred|žená záruka sa poskytuje v prípade opráv na Tovare po uplynutí všeobecnej
záruky na základe písomnej reklamácie Kuprrjúceho ato na vymenenú alebo
opravenú súčiastku Tovaru. Predlžená zií,ruka sa neposkytuje na spotrebný
materiál (akumulátor).

6.3 Predávajúci v predlžerrej záruke v zmysle bodu 6'2 tejto Zmluvy vykoná opravu
dodaného Tovaru na základe písomnej reklamácie Kupujírceho za nasledovných
podmienok:
_ cena výjazdu na miesto opravy Tovaru je vo výške 0'40 EUR bez DPH za 1 krn

spočítaného zo sídla Predávajúceho (Kossuthova 6,943 01 Štťrrovo).
- cena práce (vykonania opravy)je vo výške 30'- EUR bez DPH zakaždú začaÍ'tt

hodinu práce (vykonania opravy)'
o i.rykonaní opravy Tovaru Predávajúci vyhotoví Kupujúcemu a na vlastné účely
písomrrú správu (protokol).

6.4 Predávajúci poskytuje aj mimo zaručIré opravy Tovaru po uplynutí všeobecnej
ziiruky a predlŽenej záruky na základe písomnej objednávky Kupujírceho
a potvrdenia objednávky mino záručnej opravy Predávajúcim. Mimo zarr"rčná

oprava bude posk}.tnutá za nas1edovnýclr podmienok:
_ cena výjazdu na miesto opravy Tovaru je vo výške 0'40 EUR bez DPH za 1 knr

spočítaného zo sídla Predávajúceho (Kossuthova 6' 943 01 Štťrrovo).
- cena práce (vykonania opravy) je vo výške 30'_ EUR bez DPH za každú začat[t

hodinu práce (vykonania opravy),
- dodané náhradné súčiastky pre sťunkčnenie Tovaru minro záručných opráv br"rdú

fakturované na základ,e cenovej ponuky Predávajúceho, ktorá tvorí prílohu
potvrdenia objednávky mimo záručnej opravy.

Clánok VII.
Závereóné ustanovenia

ZrnluvIré strany sa S touto Zmluvou riadne oboznámili. Súhlasia s jej obsďrorn a
na znak súhlasuju obe strany vlastnoručne podpísali.

Táto zmluva je podpisaná v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom
každá zo zmluvných strán obdrŽí jedno vyhotovenie.

Táto zmluva rradobúda platnost'dňonr podpisu oboma znrluvnýnri stranami a
irčinrrost'v zmysle $ 47a zákona č.54612010' ktorým sa doplňa zákon č.4011964
Zb..občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorýnr sa nrenia a
doplňajú niektoré zékony v deň nasledujúci po zverejnení zmluvy na webovom
stránke Kupujťrceho.

V zmysle ustanovenia $ 7 ods. I zákona č. 42812002 Z.z' o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov podpisom tejto zrnluvy Predávajťrci súhlasí
so zverejnením údajov v rozsahu uvedenom v záhlaví tejto zniluvy (okrem údaje
o čísla účtu Predávajúceho) za účelom povinného zverejnenia zmluvy v znrysle

7.1

7.2

t-3

7.4



$5a zákona č. 2ÍIl2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informácirám v znení
neskorších predpisov.
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Zéůtorce,3 0. 1 0.2013
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Kupujúci l
PeadrDr. Bránislav Ki:zmer
starosta obce


