
KÚPNA ZMLUVA Č. 4/2017
uzatvorená na dodávku spotrebného tovaru

podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, z. Č. 513/ 1991 Zb.

Čl. I
Zmluvné strany

Predávajúci: DAMITT, s. r. o.
Sucháčkova 5/12
036 01 Martin
IČO: 36 376 698
IČ DPH: SK 2020119233
Bankové spojenie: Slovenská sporitel'ňa, a. s.
Číslo účtu: SK 48 0900 0000 0003 5013 7226
Štatutárny orgán: Mitter David
Zápis: 3.12.1997

Kupujúci: Mesto Bytča v zastúpení Bc. Miroslav Minárčik - primátor mesta
Námestie Slovenskej republiky Č. 1/1, Bytča 01401
IČO: OO 321 192
DIČ: 2020626399
Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu: 0367648006/5600
Č. Ú. IBAN:SK50 5600 0000000367648006

Čl.II
Predmet zmluvy

1. Predávajúci predáva a kupujúci kupuje .Hoslčskú striekačku pre športové účely".
Neoddeliteľnou súčasfou tejto zmluvy bude technická špecifikácia dodávaného tovaru.

Čl. '"Kúpna cena a platobné podmienky

1. Predávajúci a kupujúci sa dohodli na cene predmetu zmluvy, ktorá bola výsledkom
procesu verejného obstarávania a vyhodnotenia zákazky s nízkou hodnotou podl'a § 117
zákona Č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, zo dňa 19.4.2017. Uvedená cena je určená vrátane dopravných a všetkých
ostatných nákladov spojených s dodávkou tovaru.

Cena bez DPH
DPH
Cena s DPH

4.900,00 €
980,00 €

5.880,00 €

2. Právo fakturovaf kúpnu cenu kupujúcemu vzniká predávajúcemu dňom splnenia
dodávky tovaru, čo musí byť preukázané podpisom dodacieho listu oprávneným
zástupcom kupujúceho.



•

3. Kupujúci je oprávnený faktúru vrátiť, ak táto obsahuje nesprávne cenové údaje ak
neobsahuje všetkyzákonné náležitostialebo ak vo faktúre chýba číslozmluvy,na základe
ktorej bola dodávka uskutočnená. Počasvrátenia faktúry lehota jej splatnostineplynie.

4. Faktúravystavená predávajúcim je splatná do 14 dní od jej vystavenia a doručenia
kupujúcemu, bankovým prevodom na účet predávajúceho podľa presných bankových
inštrukcií.

Čl. IV
Dodacie podmienky

l . Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar na vlastné náklady na miesto plnenia

Kultúrny dom v mestskej časti Mikšová Č. 52, 01401 Bytča
2. Termíndodania tovaru: Najneskôr do 28.8.2017

ČI. V
Doba trvania zmluvy

l. Tátozmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do dodania tovaru bez vád.

Čl. VI
Práva a povinnosti zmluvných strán

l. Predávajúci je povinný dodať tovar, ktorý bude zodpovedať podmienkam
Technickejšpecifikácie uvedených ako podklad pre ocenenie predmetu zákazkyv bode
2. výzvy na predkladanie ponúk.. V prípade, že predávajúci poruší túto povinnosť,
kupujúci je oprávnený uplatniť nároky z vád voči predávajúcemu.

Čl. VII
Reklamácie

l. Kupujúci je oprávnený dodaný tovar skontrolovať kvality a oznámiť predávajúcemu
vady dodaného tovaru.

2. Vady sa uplatňujú bez zbytočného odkladu od zistenia.

3. Záručnádoba na kvalitu tovaru je 24 mesiacov odo dňa dodania tovaru, okrem
prípadov, ak je výrobcom alebo právnym predpisom stanovená dlhšiazáručná doba.

4. Reklamáciuje predávajúci povinný vybaviť do 7 dní od jej uplatnenia.

ČI. VIII
Zmluvné pokuty

l. V prípade, že predávajúci objednaný tovar nedodá v lehote určenej touto zmluvou
alebo nedodrží iný dohodnutý termín dodávky tovaru, je povinný zaplatif kupujúcemu
zmluvnúpokutu vo výške 0,05%z ceny objednávky za každý deň oneskorenia.
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2. V prípade, že kupujúci nedodrží termín úhrady splatnosti faktúry, je predávajúci
oprávnený účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej sumy za každý
omeškaný deň.

Čl. IX
Záverečné ustanovenia

l. Táto zmluva zaniká uplynutím doby, na ktorú sa uzavrela alebo vypovedaním zmluvy
niektorou zo zmluvných strán aj bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota je pre
výpoveď zo strany kupujúceho jeden mesiac, pre výpoveď zo strany predávajúceho tri
mesiace o začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaco nasledujúceho po
mesiaci. v ktorom bolo výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

2. Vo vzájomnej obchodnej korešpondencii sú zmluvné strany povinné uvádzať číslo
zmluvy.

3. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých kupujúci obdrží tri
rovnopisy o predávajúci dva rovnopisy.

4. Zmluvo nadobúda platnosť o účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.

5. Všetky zmeny a doplnky k tejto zmluve môžu byť vykonané len vo forme písomných
o očfslovaných dodatkov, podpísaných zmluvnými stranami.

6. Pri riešení ďalších otázok neupravených touto zmluvou, so zmluvné strany budú riadiť
ustanoveniomi Obchodného zákonníka, z. Č. 513/1991 Zb.

Zmluvné stronv súhlasne konštatujú, ze si Zrlli'JVv preČiTO!i )8j oty~,ohu porozumeli o na
znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.

V dňa: 27,06,2017 'l 'vV Bytči, dňa: (\<. /;--.

Predávajúci :(podpis, pečiatka, funkcia) Kupujúci: (podpis, pečiatka, funkcia)

C])amitt s. r. o. 
Suchaékova 5/12.' 036 Ot Martin

ICO 36376698 l 
IC DPH SK2020 l' .

Príloha:
Technická špecifikácia dodávaného tovaru

.. ~


