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KÚPNA /Ml 1JVA
Kúpna zmluva č 2i-1 zo Q>

Uzatvorená podľa § 409 a naši. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.,
v znení neskorších predpisov
I. ZMLUVNÉ STRANY
1. Kupujúci:

Obec Vrbovce
Vrbovce 42
906 06 Vrbovce
Právna forma:
verejná správa
Štatutárny orgán:
Ing. Samuel Redecha - starosta obce Vrbovce
Bankové spojenie:
VÚB, a.s., pobočka Senica
Číslo účtu:
3324182/0200
IČO:
00310140
DIČ:
2021039889
Osoby oprávnené rokovať :
Ing. Samuel Redecha - starosta obce Vrbovce
ďalej v texte len "Kupujúci"
2. Predávajúci:
Zastúpená:

KOBIT - SK, s.r.o.
Ing. Ján Zajac, konateľ
Ing. Martin Tomka, konateľ
Sídlo:
M. R. Štefánika 2970/48, 026 01 Dolný Kubín
Bankové spojenie:
ČSOB a.s. Bratislava, pobočka Dolný Kubín
Číslo účtu:
4001595972/7500
IČO:
31641440
Identifikačné číslo pre DPH:
SK2020425968
Zapísaný v obchodnom registri:
OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo:3031/L
Osoby oprávnené rokovať :
Ing. Ján Zajac, konateľ
Ing. Martin Tomka, konateľ
ďalej v texte len "Predávajúci"
II. PREDMET ZMLUVY
1.
2.

Predmetom tejto kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho uzavrieť skupujúcim kúpnu
zmluvu, ktorej predmetom je dodanie tovaru - vaňový kontajner s odklopným čelom - 1 ks.
Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy v súlade s jeho ponukou, ktorú predložil
kupujúcemu ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na zákazku s nízkou hodnotou dodanie tovaru - vaňový kontajner s odklopným čelom 1 ks, k projektu s názvom: „Nákup
techniky na separovaný zber odpadu v obci Vrbovce".
III. TERMÍN PLNENIA

1. Predávajúci sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy uvedený v článku II, bod 1 v lehote do 180
dní po nadobudnutí účinnosti kúpnej zmluvy.

IV. CENA PREDMETU KÚPNEJ ZMLUVY
1. Cena za predmet kúpnej zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou
zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a
v súlade s ponukou predávajúceho ako pevná zmluvná cena a predstavuje:

Slian.i 2l2
Obce Vrbovce
V'rbo\ t:c 42. l)06 06 Vrbovce
Cena bez DPH 2 870,- € (slovom: dvetisícosemstosedemdesiat € )
DPH 20% 574,- €
(slovom: päťstosedemdesiatštyri € )
Cena s DPH 3 444,- €
(slovom: tritisícštyristoštyridsaťštyri € )

V. PLATOBNÉ PODMIENKY
1.
2.
3.

Pri podpísaní kúpnej zmluvy, a po doručení faktúry kupujúcemu, uhradí tento fakturovanú
čiastku vrátane DPH do 30 dní na účet predávajúceho.
Každá faktúra musí obsahovať všetky údaje, ktoré vyžaduje platná právna úprava
Slovenskej republiky.
Údaje na faktúre musia byť v súlade s údajmi uvedenými v uzatvorenej zmluve.
VI. ZMLUVNÉ PENÁLE A NÁHRADY ŠKODY

1.
2.
2.

V prípade, že predávajúci nedodá predmet kúpnej zmluvy v dohodnutom termíne, kupujúci
má právo na penále vo výške 10,00 EUR bez DPH za každý deň omeškania.
V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry, predávajúci má právo na zmluvnú
pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
Týmto nie je dotknutý nárok zmluvnej strany na náhradu škody, ktorá jej vznikla v dôsledku
porušenia povinnosti druhej zmluvnej strany vyplývajúcej z tejto zmluvy a to aj v prípade, ak
vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.
VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.

2.

3.

4.
5.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán. Za oprávneného zástupcu na strane kupujúceho sa vždy považuje i
osoba, ktorá je štatutárnym zástupcom kupujúceho podľa všeobecne záväzných právnych
predpisov alebo ním poverená osoba.
Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom
sídle kupujúceho na základe prijatého zákona č. 546/2010 z 9. decembra 2010, ktorým sa
dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť
tejto zmluvy.
Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých kupujúci po jej podpísaní obdrží dve
vyhotovenia a predávajúci dve vyhotovenia.
Vzťahy touto kúpnou zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami obchodného zákonníka
v platnom znení.

Vo Vrbovciach, dňa

V Dolnom Kubíne, dňa

Kupujúci:

Predávajúci:
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AAAA
Ing. Samuel Redecha
starosta obce Vrbovce

IAC, konateľ
Ing. Martin TOMKA, konateľ

Cci ku KupnĽi ŕ.mluvc t
Rozpočet ku Kúpnej zmluve
č. 27/2013 zo dňa 30.04.2013

Predmet kúpnej zmluvy:
%
Názov technológie

Množstvo
celkom

Cena jednotková

(€)

Cena celkom
bez DPH (€)

1 ks

2 870,00

2 870,00

Vaňový kontajner s odklopným
čelom

CENA CELKOM

Dátum:
Miesto:
Vypracoval:

30.04.2013
Dolný Kubín
Ing. Ján Zajac, konateľ
Ing. Martin Tomka, konateľ

Sadzba
DPH

(%)
20

Výška DPH

(€)

Cena celkom
s DPH (€)

574,00

3 444,00
3 444,00
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