Kúpna zmluva
PODĽA § 409 OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA
(z.č. 513/91 Zb.)

1. Zmluvné strany
Predávajúci:
Zastúpený:
Zapísaný:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
(ďalej len predávajúci)
Kupujúci:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
(ďalej len kupujúci)

ADACOM progatec, s.r.o.
Stará Hradská 52, 010 03 Žilina
Ing. Pavol Štyriak - konateľ spoločnosti
Obchodný register Okresného súdu v Žiline
Oddiel: Sro., Vložka číslo 18581/L
VÚB, a.s. - pobočka Žilina
SK34 0200 0000 0023 7746 8753
36734497
2022322863
SK2022322863
Technické služby mesta Bytča
Hlinická 403/16, 014 01 Bytča
Daniel Cigánik - štatutár
VUB, a.s., Bratislava
SK46 0200 0000 0000 6183 9432
00 185 655
2020442413
SK2020442413

Zmluvné strany uzatvárajú k nižšie uvedenému dátumu túto kúpnu zmluvu.
1. Predmet zmluvy

Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar, t. j.: Kosačku ETESIA Buffalo
124 – HVHP v počte 1 kus, výrobné číslo 201826. Predávajúci sa zaväzuje previesť na kupujúceho
vlastnícke práva až po úplnom zaplatení predmetu zmluvy. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za predmet zmluvy
nižšie dohodnutú kúpnu cenu, na základe predávajúcim vystavenej faktúry, daňového dokladu.

2. Kúpna cena a forma jej úhrady
Predávajúci a kupujúci sa dohodli na jednotkovej kúpnej cene za predmet tejto zmluvy: 14 500,- € bez DPH
(slovom štrnásťtisícpäťsto eur bez DPH), t. j. 17 400,€ s DPH ( slovom sedemnásťtisícštyristo eur s DPH).
Predávajúci vystaví kupujúcemu bezodkladne po podpise zmluvy faktúru – daňový doklad na dohodnutú
sumu.
Dohodnutá celková cena je cenou konečnou. V cene sú zahrnuté aj služby súvisiace s dodaním predmetu
zmluvy, t. j. odovzdanie a predvedenie predmetu zmluvy, zaškolenie obsluhy, dopravné náklady spojené
s dodaním predmetu zmluvy do miesta sídla kupujúceho.
Súčasťou dodania predmetu zmluvy je odovzdávajúci protokol - záručný list, užívateľský manuál - návod na
obsluhu a údržbu, dielenská príručka – rozkresy náhradných dielov, záručné podmienky a servisná knižka.
Cena predmetu zmluvy je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov.
Predávajúci, ako dodávateľ, vystaví kupujúcemu faktúru – daňový doklad, ktorá bude obsahovať všetky
náležitosti daňového dokladu.
Predmet zmluvy zostáva vlastníctvom predávajúceho až do úplného splatenia celkovej kúpnej ceny
predmetu zmluvy, podľa predávajúcim vystavenej faktúry a bude kupujúcemu vydaný a riadne odovzdaný až
po zaplatení celej fakturovanej sumy.

3. Termín dodania tovaru

Predávajúci sa zaväzuje tovar, ktorý je predmetom tejto zmluvy, dodať kupujúcemu podľa predom
dohodnutého termínu, t. j. najneskoršie do 7 dní odo dňa podpísania zmluvy.
Tovar bude odovzdaný na adrese : Technické služby mesta Bytča
Hlinická 403/16
014 01 Bytča
Predávajúci sa zároveň zaväzuje pri dodaní tovaru, predmetu tejto zmluvy, zoznámiť kupujúceho s obsluhou
a základnou údržbou kosačky, ktorý je predmetom tejto zmluvy.
4. Kvalita tovaru a záruka
Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar, ktorý je predmetom tejto zmluvy bez závad a poskytnúť
mu naň záruku na výrobné vady v trvaní 6 mesiacov a to odo dňa uvedenia stroja do prevádzky, na základe
dátumu v osvedčení o uvedení stroja do prevádzky. Osvedčenie o uvedení stroja do prevádzky je zároveň
záručným listom.
Predávajúci zabezpečuje záručný i mimo záručný servis strojov značky ETESIA, t. j. predmetu tejto zmluvy
a to vrátane povinných záručných prehliadok. Práca 1. záručnej prehliadky je už započítaná v celkovej cene
stroja. Podmienkou uznania záruky je vykonanie minimálne prvých troch záručných prehliadok podľa
predpisu a to výhradne autorizovaným servisom predávajúceho.
Predávajúci sa zaväzuje poskytovať servisné služby čo najrýchlejšie, vždy podľa vopred dohodnutého
termínu. Ceny na predávajúcim poskytované servisné služby sa riadia aktuálne platným cenníkom
predávajúceho.
5. Záverečné ustanovenia
Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka SR.
Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden exemplár.
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zástupcov zmluvných strán.

V Žiline, dňa:

V Bytči, dňa:

........................................
Ing. Pavol Štyriak
za predávajúceho

...................................................
Daniel Cigánik
za kupujúceho

