
Kúpna zmluva
uzatvorená podla § 409 zákona C. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení

neskorších predpisov
(v dalšom aj ako ,,zmluva")

Clánok l.
Zmluvné strany

Predávajúci: BELLIMPEX, s.r.o.
Kossuthova 6, 943 Ol Štúrovo
ICO: 36705390
IC DPH: SK2022286629

Bankové spojenie: SK36 0200 0000 0022 4686 0157
Obchodný register Okresného súdu Nitra,
oddiel: Sro, vložka: 19019/N

. zast.: Mikuláš Németh, konatel

(v dalšom aj ako ,,Predávajúci")

a

Kupujúci: Mesto Zlaté Moravce

Ul. 1. mája 2, 953 Ol Zlaté Moravce
ICO: 00308676
DIC:2021058787

zast.: Dipl. Ing. Peter Lednár, CSc. - primátor mesta

(v dalšom aj ako ,,Kupujúci")
(Predávajúci a Kupujúci spolu aj ako ,,zmluvné strany")

Clánok II.

Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Predávajúceho dodat Kupujúcemu tovar
vyšpecifikovaný v bode 2.2 Zmluvy na miesto montáže, vykonat jeho montáž,
uviest Tovar do prevádzky a zaškolit zamestnanca kupujúceho podla podmienok
uvedených v tejto zmluve a záväzok Kupujúceho zaplatit Predávajúcemu kúpnu
cenu uvedenú v clánku III. tejto Zmluvy. Miestom montáže je: mesto Zlaté
Moravce - stÍp na osadenie Tovaru urcený Kupujúcim.

2.2 Na úcely tejto Zmluvy Tovarom sa rozumie:
Merac rýchlosti BX-1 SPOMAL objednaný Kupujúcim na základe predloženej
cenovej ponuky. Technické parametre sú uvedené v Prílohe c.1
Merac rýchlosti je vhodný výlucne na napájanie z verejného osvetlenia
230V 150Hz

Pocet kusov: 3 ks

(dalej aj ako "Tovar")



,
Clánok III.

Práva a povinnosti zmluvných strán

3.1 Kupujúci sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpecit pre Predávajúceho:
- stíp na osadenie Tovaru,
- prípojku z verejného osvetlenia,
- povolenie na osadenie Tovaru.

3.2 Predávajúci je povinný Kupujúcemu dodat Tovar v súlade s podmienkami
upravenými v tejto Zmluve. Kupujúci je povinný objednaný Tovar prevziat,
dodací list podpísat a potvrdit.

Clánok IV.

Kúpna cena

4.1 Celková kúpna cena Tovaru (3 ks) je vo výške 6.855,00 EUR vrátane DPH.
Podrobný rozpis kúpnej ceny je nasledovný:

Cena za l ks bez DPH
DPH 200/0

Celková cena za dodávku vrátane DPH za 1 ks

1.904,16 EUR
380,84 EUR

2.285,00 EUR

4.2 Kúpna cena za Tovar zahrna dopravu na miesto montáže, montáž a uvedenie
Tovaru do prevádzky ako aj zaškolenie zamestnanca Kupujúceho.

Clánok V.
Fakturácia

5.1 Termín dodania Tovaru vrátane montáže, uvedenia do prevádzky a zaškolenia
zamestnanca je do 14.03.2014.

5.2 Predávajúci sa zaväzuje vystavit faktúru za dodaný Tovar Kupujú~emu v den
odovzdania Tovaru, najneskôr však do 7 pracovných dní od dátumu vykonania
montáže Tovaru.

5.3 Kupujúci sa zaväzuje vystavenú faktúru za odobratý Tovar uhradit
Predávajúcemu do 20 dní odo dna jej dorucenia Kupujúcemu a to
bezhotovostným prevodom na bankový úcet Predávajúceho uvedeného v Clánku
1. tejto Zmluvy.

5.4 Ak Kupujúci nezaplatí kúpnu cenu uvedenú v Clánku IV. tejto Zmluvy v lehote
splatnosti podla Clánku V. je Predávajúci má právo uplatnovat si zmluvnú
pokutu vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý den omeškania, a to až do
zaplatenia.

5.5 Ak Predávajúci nedodá tovar v termíne uvedenom v bode 5.1. tejto zmluvy,
Kupujúci má právo uplatnovat si zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z kúpnej
ceny za každý den omeškania.



Kupujúci
Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

/'
Clánok VI.

Záruka a reklamácia

6.1 Predávajúci poskytuje Kupujúcemu na Tovar základnú záruku 24 mesiacov (s
výnimkou spotrebného materiálu), ako aj dalšiu záruku o trvaní 12 mesiacov,
ktorá bude bližšie špecifikovaná dodatkom k tejto zmluve. Tento dodatok sa
zmluvné strany zaväzujú uzatvorit do 30 dní odo dna nadobudnutia úcinnosti
tejto zmluvy.

Clánok VII.
Záverecné ustanovenia

7.1 Zmluvné strany sa s touto zmluvou riadne oboznámili. Súhlasia s jej obsahom a
na znak súhlasu ju obe strany vlastnorucne podpísali.

7.2 Táto zmluva je podpísaná v štyroch vyhotoveniach s platnostou originálu, pricom
Kupujúci a Predávajúci obdržia dve vyhotovenia.

7.3 Táto zmluva nadobúda platnost dnom podpisu oboma zmluvnými stranami a
úcinnost v zmysle § 47 a zákona c. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopína zákon c.
40/1964 Zb. Obciansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia
a dopínajú niektoré zákony v den nasledujúci po zverejnení zmluvy na webovom
sídle Kupujúceho.


