
Kúpno predajná zmluva
uzatvorená podľa zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka SR v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Kupujúci: Mesto Bytča
Sídlo Mestskv urad v Bvtčr, Námestie Slovenske) republiky čl/l, 014 01 Bytča
Konajúcr Ing Miroslav Mlnárčlk - pnmátor mesta
Bankové spejeme: PRIMA Banka Slovensko, a s
Číslo účtu IBAN SK 5050600000000367648006
IČO, OO 321192
IC DPH 2020626399
Tel 041/5073924
FdX 041/507 39 12
[-mad' aukcle@bytca sk
(dalej len "kupuJuci" v pnslušnom grarnatrckorn tvare)

Predávajúci: ELKOPLAST Slovakia, s r o
Sídlo Štvrt SNP 155P/72
Bankové spojenie. ČSOB
Cislo IBAN' SK27 7500 0000 0040 05612717
IČO' 36 851264
OIČ 20202471352
Tel' 0911 410 200
E-mdll. elkoplastlkoplast sk
(ďalej len "predavaJucl" v pr/slušnom grarnanckorn tvare)

Článok l.

Východiskové podklady a údaje, určenie právneho predpisu

1 Podkladom pre uzavretre tejto zmluvy je cenová ponuka predložena v ramci zadávarua zákazky s ruzkou hodnotou
podľa § 117 za kona Č 343/2015 Z z o verejnom obstaravaní a o zmene a doplnení niektorych zákonov v zneni
neskoršrch predpisov, zo dňa 211.2021 Ponuka predložena uchadzačorn tvon neoddehtelnu pnlohu tejto zmluvy

2 Jedna sa o dodanie tovaru V rarnct reahzácie projektu "Dodanie polopodzemných kontajnerov na komunalny
odpad - 5. etapa", t. J dodanie polo podzemných kontajnerov nd zmesový komunalny odpad a trre denv odpad,
financovaného z rozpočtu verejného obstaravatefa

3 Sučasťou predmetu zakazkv Je dodávka tovaru vrátane Jeho dopravy na miesto plnenia Náklady na dopravu
a dalšre náklady spojené s dodavkou tovaru musia byť a sú súčasťou kupnej zmluvy

4 Táto zmluva sa podľa vôle zmluvnych stran uzatvara podľa ustanoveni zákona č 513/1991 Zb Obchodneho
zakonruka V znení neskorších predprsov



Článok II.

Predmet plnenia zmluvy

Hlavné údaje predmetu plnenia zmluvy: Predmet zákazky: Tovar· "Dodanie polopodzemných kontajnerov na
komunálny odpad· 5. etapa".
l. Predmetom plnenia podľa tejto zmluvy je závazok dodávateľa dodať pre objednavateľa tovar il objednávateľ sa
zavazuje zaplatiť dohodnutú cenu.

2. Miesto dodania tovaru: Mestský úrad v Bvtčr, Námestie Slovenskej iepubllkv Č. 1/1,01401 Bytča,
podla podkladov uvedených vo Výzve na predkladanie ponúk

Článok III.

Termfn dodania tovaru

1 Predávajúc: sa zeväzuje dodať tovar v rozsahu stanovenom v čl l. a II tejto Zmluvy v termfne najneskôr do 8
týždňov od podpisu zmluvy.

2 Predávajúci svoj závazok v zmysle tejto Zmluvy splní dodaním tovaru podľa tejto Zmluvy a odovzdanfm ich
cdovzdanfrn tovaru kupujúcemu

3 PredávajúcI il kupUJÚCI sú povinní be? zbytočného odkladu, najneskôr do troch pracovných dní písomne
Informovať druhú zmluvnú stranu podľa tejto Zmluvy o vzniku akejkoľvek skutočnosti, ktorá byakýmkol'vek
spôsobom znemožňovala, bránila alebo sťažovala splneniu predmetu ZI111uvy spôsobom za podmienok podla
tejto zmluvy

4 Ak predávajúci pripraví tovar, alebo jeho časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom kupUJÚCI môže
toto dielo prevziať aj v skoršom termíne.

Článok IV.

Spôsob dodania tovaru

1. Predavajúcl sa zavazuje dodať kupujúcemu tovar riadne il včas, podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve,
bez vád v zodpovedajúcej kvalite.

2. Predávajúci sa zavazuje dbať na pokyny kupujúceho, udržravať na mieste dodarua prac (pracovisku), vÝJuzdoch
z neho, pnl'ahlých chodníkoch il prenechanýcb Inžinierskych sieťach poriadok a čistotu.

Článok V.

Spolupôsobenie zmluvných strán

l Prípadné zmeny techruckých podkladov počas plnenia predmetu tejto zmluvy kupulúci oznámi bezodkladne
po Ich zistení predávajúcemu a kupujúci Ich následne potvrdí.

2 Spolupôsobenie zmluvných stran je Ich podstatnou povinnosťou, od splnenia ktor ej zévrsí splnenie pt edmetu
tejto Zmluvy

3 Predávajúci zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie matenálu a jeho presun zo skladu na miesto
dodania tovaru

4. PledávaJúcl sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu spolu s tovarom aj Jedno vyhotovenie orlgmálov listín
a dokladov potrebných alebo vyžadovaných pre užívanie predmetu zmluvy kupujúcrm .



5 kupurúct nie Je povinný tovar prevziať do odstránenia vad, ktore by ,arľ'y osebe ani v spojeni s mvrn: nebraruh
pfynulému a bezpečnému užívaní tovaru

6 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch prac uréenych touto Zmluvou a vseobecne
závaznýrru technickými normami a predpismi.

ČlánokVI.

Cena a platobné podmienky

l Kupujuct sa zaväzuje zapianť predávajucernu, za dodanie tovaru, podla čl. " tejto Zmluvy cenu v zmluvnými
stranami dohodnutej vý~ke podľa ustanoveni právnych predpisov SR, najma zákona NR SR l: 18/1996 Z z
o cenach v zneni neskorsích predpisov vo vvške

P. Č. Názov položky rozpočtu
Cenabe: DPHv

EUR DPHvEUR Celkollá cena

SPOLU:
1 Dodanie polopoczemnvch kontajnerov na KO - 5 • etapa 49460 9892 593S2

Podrobná špeclflkäeta predmetu zákazkycenovej kalkulácie je súčasťouzmluvy o dielo ako príloha

2 KupujuCI neposkytuje preddavok na plnenie predmetu tejto zmluvy
3 Rozsah plnenia predmetu tejto zmluvy a cena bola stanovena ako upína bez možnosti Jej naslednej zmeny

s vvrumkou. že táto zmena Je vyvolaná na základe zákona
4 V pnpade Zistenia akÝlhkorvek skutočností, ktore neboh preovrdatelne V čase uzatvorenia tejto zmluvy,

a ktore by mali mať vplyv na vyšku ceny podla tohto článku, oznarnt tieto skutočnosti prcdávajúct kupujúcemu
bezodkladne

5. Zmluvné stranv sa dohodli, že cenu tovaru bude kupujuci predavajucemu fakturovať po nadnom odovzdaní
tovaru

6 Splatnosť faktúr sa medzt zmluvnými stranami dohodla na 7 kulendarnych dní, od doručenia faktu.v
objednávaterovi. ktora bude obsahovat všetky náležitosn daňoveho dokladu V prípade, že faktura nebud«
obsahovať všetky náležrtosti daňového dokladu, kupujuct Je opravneny vratrt JU ni) doplnenie predavajucemu
V takomto orrpade sa oreruš: plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti začne plynúť doruŕsrum
faktury kupujúcemu

7 Daň 2 pridanej hodnoty Je k cene ZJ práce v zmysle tejto Zmluvy učtovana v súlade so vseobecne zavaznvm:
a cenovými predpismi SR platnými ku dňu vystavenia faktury

8 Kúpna cena podľa tohto článku nezahŕňa zmeny rozsahu prac a dodavok, ktore predavejúcr uskutočni na
základe písomnej požiadavky objednávateľa, a ktorých ocenenie bude tvont obsah samostatného písomneho
dodatku k tejto Zmluve

ČlánokVII.

Vyššiamoc

1 Pre ucely tejto Zmluvy sa za vvššru moc považuiú pripady, ktoré nl0 sú závislé. ani Ich nemóžu ovplyvni:
zmluvné strany, napr vojna, mobrluácre, povstanie, zrvelne pohromy, atď

2 Ak Sd splnerue tejto Zmluvy stane nemožnym do 30 dni od vvskvtnutra sa vvšse, mOCI, strana, ktora sa bude
chciet odvolať na vvsšru moc, požiada druhú stranu o úpravu Zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a casu
plnenia Ak nedôjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vyššiu moc pravo cdstuprŕ od Zmluvy UČlnky
odstúpenia v takomto pnpade nastanú po 15-tlch dňoch od dorucema oznarnerua

Článok VIII.



Zmluvné pokuty o dôsledl<y omeškanra

l , V prípade, ak zhotoviteľ nedodr žr termín dodania prác, môže kupujúci uplatniť zmluvnú pokutu vo výške
0,05 % z kúpnej ceny za každý deň omeškania,

2, V pl ípade omeškania kupujuct zaplatiť fakturovanú cenu diela, má predávajúci právo účtovať uroky
z omeškania v súlade s príslušnými ustanovenlarnl Obchodného zákonníka SR

Článok IX.

Zodpovednosť za vady, záruky

1 Predávajúci zodpovedá za to, 7e tovar bol dodaný podľa tejto zmluvy, il je kompletný, kvalitný požadovanej
kvalite, množstve a zodpovedá technickým normám, právnym predpisom d podmienkam vvplývajúum l
tejto zmluvy,

2 Záručná doba na dodané tovary Je 24 mesiacov, začína plvnúŕ dňom dodania tovaru kupujúcemu
3 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar v čase jeho odovzdarna kupujúcemu, Za vady, ktoré sa

objavih po dodaní zodpovedá zhotovttet Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré bolí spôsobené cudzírm .
mecharuckýrru vplyvm,

4 PI ípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy Je kupujúci povinný v písomne; fOI me (fax, email,
pošta) uplatniť po zistení vady, s označením vady prác a spôsobom ako sa vada prejavuje

5, PI edávajúcl začne s odstr aňovanfrn vád predmetu tejto zmluvy do troch pracovných dnf od uplatnenia
písomne; reklamácie kupujúceho v priebehu záručnej doby.

6, V prípade oprávnenej reklamácie ma právo kupujúci požadovať a prudávajúci povmnosf vadu odstrárut
najrnä bezplatnou opravou,

7 Počas doby od nahláserua oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná doba
8 V prípade reklamácie, na odstránenie ktorej nie Je možné nastúpiť a odstrániť JU v puebehu 3 pracovných

dni, objednávateľ a zhotovtteľ sa písomne dohodnú na spôsobe, terrnlne a rozsahu odstránenia závady
najneskôr do 24 hodín od oznámerua reklamácie Ak nedôjde k dohode čl reklamovaná vada nie je
odstránená v lehote podľa bodu 5 tohto článku je oprávnený kupUJÚCI na náklady predávajúceho z abezpečit
opravu u tretieho subjektu 50 zachovan Im všetkých záručných práv a garanclí pn zásahu tohto subjektu do
dodaného prác; týmto ustanovením nie je dotknuté právo objednávateľa podľa čl. VIII bodu 3 tejto zmluvy

Článok X.

Základné podmienky dodania tovaru

Pri plnení predmetu tejto zmluvy bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecné závazné predpisv, technické normy,
dojednarua tejto zmluvy cl bude sa rlcldlť aadávalúctrru podkladmi objednévateľa odovzdanýrru v súlade
s touto Zmluvou,

Článok Xl.

Záverečné ustanovenia

l Pokiaľ nebolo v tejto Zmluve dojsdnané Inak, riadia sa práva il povrnnosti zmluvnych strán, ako aj právne
pomery z nej vvplývajúce, vznikajúce a súvisrace obchoorwm zakonrukorn

2 Zmeny a doplnky v tejto Zmluve je možné previesť leJ) písomnou dohodou zmluvných strán formou
dodatkov k tejto Zmluve

3 Zmluvu je možné zrušrť len po vzájomnej dohode zmluvných strán v pisornnej fOI me,



4 Zmluvné strany vyhlasujú, že pn plnení záväzkov vvplývejúcich z tejto Zmluvy budu vzájomne spolupracovat
a budu SI navzájom poskytovať všetku potrebnú súčinnosť, Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory 5Ú

povinné rie~iť vzájomnými jednaniam! pred uptatňovanŕrn si nárokov v súdnom konaní,
5, Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé a oprávnené túto Zmluvu uzatvoriť a zmluvná voľnosť ilie je

ničím obmedzená Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, n,1VZJJom vysvetlili, plne jej
porozumeli, a na znak súhlasu s Jej obsahom JU vlastnoručne podpísali.

6 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom Jej podpisu zmluvnými stranami
7, Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch,

v Bytči, dňa: V Trenčranských 1 eplrcrach. dňa 18 1,2022

Objednávateľ:



PPK S.etapa rok 2022

Ul. Thurzová podJ'a objemu a druhov odpadu:
Počet

Druh odpadu obstarávaný Objem 5 m3 Objem 3 m3
ch ks

Zmesový komunálny odpad 4 .
Plasty 1 .
Papier · 1

Sklo · 1

Kovové obaly · 1

Viacvrstvové kombinované materiály · 1

SPOLU 5 4

Thurzové sady, podJ'a objemu a druhov odpadov:
Počet

Druh odpadu obstarávaný Objem 5 m3 Objem 3 m3
ch ks

Zmesový komunálny odpad 3

Plasty 2

Papier 1

Sklo 1

Kovové obaly 1

Viacvrstvové kombinované materiály 1

SPOLU 6 3

V Trenčanských
Tepliciach, dňa
18.12022


