Kúpna zmluva
uzatvorená podľa ustanovení Obchodného zákonníka
medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:
Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
sídlo: Košovská 1, 971 01 Prievidza
Štatutárny orgán: Ing. Marián Bielický, konateľ spoločnosti
IČO: 31 579 183
IČ DPH: SK2020467350
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK20 0200 0000 0032 1885 8257
BIC: SUBASKBX
Registrácia: v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín
oddiel: Sro, vložka číslo: 2223/R
(ďalej len „objednávateľ“)
a
Dodávateľ:
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
sídlo: Murgašova 922/50, 018/41 Dubnica nad Váhom
Štatutárny orgán: Václav Šupák, prokurista
IČO: 35 786 078
IČ DPH: SK2020256436
(ďalej len „dodávateľ“)

Vyššie uvedené zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení kúpnej zmluvy. Zmluvné strany ďalej
prehlasujú, že túto kúpnu zmluvu uzatvárajú na základe slobodnej vôle.
1. Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je kúpa 1 kusu používaného umývacieho stroja Scrubmaster B45/ 43 TB. Presná
špecifikácia stroja je uvedená v cenovej ponuke zo dňa 29.1.2019, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto kúpnej
zmluvy.
Dodávateľ sa zaväzuje za podmienok dojednaných v tejto kúpnej zmluve (ďalej len „zmluva“) dodať
objednávateľovi objednaný tovar.
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za dodaný tovar cenu dohodnutú v tejto zmluve za uvedených
podmienok.

2. Cena
Za dodávku tovaru tejto zmluvy zaplatí objednávateľ dodávateľovi dohodnutú zmluvnú cenu 3 438 € bez
DPH spolu slovom tritisícštyristotridsaťosem eur. Cena je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov.

3. Dodacie podmienky
Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednaný tovar na miesto určené dodávateľom, ktorým je prevádzka
viacúčelovej športovej haly, Olympionikov 2 v Prievidzi.

4. Nadobudnutie vlastníckeho práva
Vlastnícke právo na predmet zmluvy prechádza na objednávateľa dňom zaplatenia dohodnutej ceny.

5. Platobné podmienky
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu za predmet zmluvy do 30 dní od doručenia faktúry
dodávateľa bezhotovostným prevodom na účet dodávateľa. Faktúra bude vystavená po dodaní predmetu
zmluvy.

6. Záruky
Dodávateľ preberá záruku za kvalitu na tovar počas 6 mesiacov. Tovar si počas tejto lehoty zachová
výrobcom garantované vlastnosti. Prípadné chyby a reklamácie, ktoré sa vyskytnú počas záručnej doby je
objednávateľ povinný reklamovať u dodávateľa písomne. Odstránenie závad zabezpečí dodávateľ do 10
dní.

7. Záverečné ustanovenia
Platnosť zmluvy vznikne podpísaním oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni
zverejnenia na webstránke objednávateľa. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy bude možné len formou
písomných dodatkov dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán.
V ostatných otázkach neupravených zmluvou budú platiť predovšetkým ustanovenia Obchodného
zákonníka a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné v Slovenskej republike.
Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
V Prievidzi,

za dodávateľa:

za objednávateľa:

...................................................
Václav Šupák
prokurista

...................................................
Ing. Marián Bielický
konateľ spoločnosti

