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Kúpno-predajná zmluva na dodávku tovaru  č.2017/589 

 

uzavretá  podľa §  536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 

 

 
 

Zmluvné strany: 

 

 

  1. Predávajúci:                
      Obchodné meno:                     ARES, spol. s.r.o. 

      Sídlo:                                            Športová 5,  831 04    Bratislava 

zastúpený:                                    Ján Drobný, konateľ   

IČO:            31363822 

IČ DPH:            SK2020336626 

      bankové spojenie:                        Tatra Banka IBAN: SK 30 1100 0000 0026 2434 0299 

 

zástupca na rokovanie  

- vo veciach zmluvných:           Ján Drobný  

- vo veciach technických:           Ing. Tatiana Žumárová  

telefón/fax:                                 0917 891 645 

e-mail:           tzumarova@ares.sk 

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sro, vložka č.6237/B  

        

(ďalej len „predávajúci“) 

 

 

2.Kupujúci:    

      Obchodné meno:                  Obec Zborov 

      Sídlo:                                    Obecný úrad, Lesná 10, 086 33 Zborov 

      Štatutárny zástupca:                      Ján Lukač - starosta              

      IČO:                  00322741 

      DIČ:      2020624804                    

      Bankové spojenie:              VÚB ,a.s. 

      Číslo účtu :      SK46 0200 0000 0000 0072 6522 

       Telefonický kontakt:  +421 54/4798306 

      E-mail:         milan.sliva@stonline.sk                                   

      

 

(ďalej len „kupujúci“) 
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                                                       Článok I. 

                                                  Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy bude záväzok predávajúceho dodať do: Obecný úrad, Košické Oľšany 

„Schodolez“. /ďalej len tovar/ .A záväzok kupujúceho za tovar zaplatiť dohodnutú cenu.  
 
Špecifikácia tovaru: 

             názov :Pásový schodolez Antano cenovej ponuky č. PR_17_611   

 dosah :     60 poschodí (s 80 kg osobou) 

 dosah po vybití batérie :  4 poschodia (s 80 kg osobou) 

 min.šírka schodiska :   750 mm 

 min. rozmery podesty tvaru „L“: 980 x 980 mm 

 min. rozmery podesty tvaru „U“ 980 x 1700 mm 

 max. sklon :     70% = 35° 

 rýchlosť jazdy :   0,08m/s. 

 výkon motora :   300 W 

 príkon nabíjačky :    80 W 

 prevádzková a skladová teplota  : -20°Caž 50°C 

 nosnosť :    160 kg 

 

 

                                                      Článok II. 

                                       Miesto a čas dodania tovaru. 

 

1. Miesto dodania diela: Obec Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov 

       2. Termín dodania : 1 mesiac od nadobudnutia účinnosti zmluvy 

    

 

                                                      Článok III. 

                                                    Cena za dielo 

 

1. Cena za tovar je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 

Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení 

neskorších predpisov. 

2. Cena za tovar  je zmluvnými stranami dohodnutá vo výške: 

           cena bez DPH          3272,7 -Eur     

  (slovom: tritisíc dvestosedemdesiatdva eur a sedemdesiat centov) 

           DPH vo výške 10% 327,3,- Eur 

     cena s DPH             3600,0 -Eur                

  (slovom : tritisíc šesťsto eur ) 

 

       3. Objednávateľ neposkytne zálohu ani preddavok na tovar 

                                                  

                                                    Článok IV. 
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                                             Platobné podmienky 

 

1. Kupujúci uhradí cenu za tovar na základe faktúry, ktorej prílohou bude preberací protokol 

podpísaný zástupcami zmluvných strán. 

 

2. Lehota splatnosti faktúry voči predávajúcemu sa dohodou zmluvných strán stanovuje na 14 

dní od jej doručenia kupujúcemu .V prípade, že splatnosť faktúr pripadne na deň pracovného 

pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň. 

 

3. Faktúru je potrebné predkladať na úhradu v troch vyhotoveniach. 

 

 

4. Faktúra za dodávku musí spĺňať náležitosti daňového dokladu, najmä: 

- označenie povinnej a oprávnenej osoby podľa § 3a Obchodného zákonníka, 

- číslo zmluvy, 

- číslo faktúry, 

- deň odoslania a deň splatnosti faktúry, 

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, 

- fakturovanú sumu (bez DPH a s DPH), 

- označenie diela, 

- pečiatka a podpis oprávnenej osoby, 

- názov tovaru a počet dodaných kusov 

 

6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcom bode, 

objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade lehota 

splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 

 

 

 

                                                              Článok V. 

Záruka a zodpovednosť za vady 

 

1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré bude mať tovar v čase jeho odovzdania kupujúcemu. 

Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní tovaru, bude zodpovedať predávajúci iba vtedy, ak 

boli spôsobené porušením jeho povinností. 

 

2.Záručná doba tovaru je 2 roky, okrem batérií, ktoré majú záručnú dobu 1 rok  a začne 

plynúť odo dňa odovzdania diela kupujúcemu. 

 

3.Predávajúci bude počas záručnej doby povinný odstrániť vady diela do 30 - tich dní od ich 

oznámenia objednávateľom.  

 

4. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia tovaru, poškodenia spôsobeného 

    neoprávneným zásahom do zariadenia, nesprávnym používaním alebo manipuláciou,     

    prípadne poškodenia živelnou pohromou. 

 

 

 

                                                                

                                                              Článok VI. 
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Podmienky dodania tovaru 

 

1.Predávajúci dodá tovar na miesto uvedené v  tejto zmluve.. Kupujúci zabezpečí, aby pri 

preberaní tovaru boli prítomní zástupcovia prevádzkovateľa, ktorých predávajúci zaškolí na 

používanie , o čom sa spíše na mieste zápis. 

 

 

 

                                                        Článok VII. 

                                                            Sankcie 

 

1.V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru podľa dohodnutých termínov 

z dôvodu na strane predávajúceho , môže si kupujúci uplatniť u predávajúceho zmluvnú 

pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH za každý deň omeškania. 

 

2.V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry, je predávajúci oprávnený účtovať 

kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % zo sumy neuhradených faktúr za každý deň 

omeškania. 

 

                                                        Článok VIII. 

                                                 Osobitné ustanovenia 

 

1.Zmluvné strany sa dohodnú, že zmluvný vzťah môžu skončiť: 

a) výpoveďou  s 1-mesačnou výpovednou lehotou alebo 

b) odstúpením od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia zmluvných ustanovení 

ktoroukoľvek zo zmluvných strán. 

 

2. Výpovedná lehota začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede 

druhej zmluvnej strane. 

 

3.Odstúpenie musí byť písomné a jeho účinky nastanú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej 

strane. 

 

4. Za podstatné porušenie zmluvných ustanovení sa považuje okrem porušenia zákonných 

ustanovení aj: 

a) omeškanie zo strany predávajúceho s s dodaním tovaru o viac ako 30 dní podľa 

dohodnutých termínov, 

5. Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho. 

6. Certifikáty tovaru odovzdá  predávajúci kupujúcemu až po úplnom zaplatení ceny tovaru.   

7. Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly overovania súvisiace s dodaním predmetu 

zmluvy.  

 

                                                        

 

 

          Článok IX. 

                                                Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými 

stranami. 
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2. Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly- auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, 

kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto 

kontroly – auditu a poskytnutím im všetku potrebnú súčinnosť. Objednávateľ má právo bez 

akýchkoľvek sankcii odstúpiť od zmluvy s dodávateľom v prípade , kedy ešte nedošlo 

k plneniu zo zmluvy a výsledky finančnej kontroly ministerstva neumožňujú financovanie 

výdavkov vzniknutých z obstarávania tovaru.  

 

 

3. Akékoľvek zmeny a doplnenia zmluvy budú musieť byť vo forme očíslovaných písomných 

dodatkov, inak budú neplatné. 

 

4.Práva a povinností oboch zmluvných strán, pokiaľ nebudú zmluvou výslovne upravené, sa 

budú riadiť  Obchodným zákonníkom. 

 

5.Zmluva bude vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každej zo zmluvných strán budú 

určené po dva rovnopisy. 

 

5.Zmluvné strany vyhlásia a svojím podpisom potvrdia, že sú plne spôsobilé na právne úkony, 

že zmluvu neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, že ich zmluvná 

voľnosť nie je ničím obmedzená, že  si zmluvu pozorne prečítali a jej obsahu porozumeli. 

 
 
 

Zborov, dňa: 15.5.2018             V Bratislave, dňa : 15.5.2018 

 

Kupujúci:              Predávajúci:                                             

 

 

 

 

 

 

 .............................................                                               ....................................................... 

     Obec Zborov                                                                        Ares spol. s r.o.         

Ján Lukáč- starosta obce                                                          Ján Drobný -konateľ  
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