
Kúpna zmluva

uzatvorená podla § 409 zákona c.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení

neskorších predpisov
( v dalšom aj ako "Zmluva")

Clánok 1

Zmluvné strany

1.Kupujúci:
Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: ul. l.mája 2, 953 O 1 Zlaté Moravce

Štát: Slovenská republika
ICO: 308676

DIC:2021058787

Bankové spojenie: VÚB Nitra
C. úctu: 33422162/0200

Zastúpený: Ing. Peter Lednár, CSc. - primátor Mesta Zlaté Moravce
Telefón: 037/6923925

E-mail: sekretariat(cV,zlatemoravce.eu

2. Predávajúci:
Názov: Solarprojekt, s.r.o.

Sídlo: Strojárska 574, 069 O 1 Snina
ICO: 45 55 07 35

DIC: SK 202 303 1241

Zastúpený: Martin Štofik
Bankové spojenie: Unicredit Bank Humenné
Císlo úctu: 1162859007/1111

Zapísaný: v OR OS Prešov, oddiel Sro, vl.c. 22974/P

Clánok II

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Predávajúceho dodat Kupujúcemu tovar

vyšpecifikovaný v bode 2. Zmluvy na miesto montáže a poskytnút poradenstvo pri
montáži a záväzok Kupujúceho zaplatit Predávajúcemu kúpnu cenu uvedenú v clánku

IV. tejto Zmluvy. Miestom dodaniaje: MŠ Kalinciakova c.12, Zlaté Moravce.

2. Na Úcely tejto Zmluvy Tovarom sa rozumie:

Solárne poulicné LED svietidlo JR 550 X CE IP65 /stÍp, solárny panel, batéria, ovládac,

stmievac, LED lampa, káble, konzoly, základové kotevné prvky/ objednaný Kupujúcim
na základe predloženej cenovej ponuky.

Technické parametre: výška 4,2 m, solárny panel 120W výkon Led lampy 16W
/svetelný tok 1550-1650Im/, batéria 12V /80Ah.
Pocet kusov: 5 ks



(dalej aj ako "Tovar")

Clánok III

Práva a povinnosti zmluvných strán

3.1 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.

3.2.Predávajúci je povinný vykonat dohodnuté cinnosti s náležitou odbornou starostlivostou,

v súlade so záujmami objednávatel'a.

Clánok IV

Kúpna cena

4.1 KÚpna cena Tovaru (5 ks)je vo výške 4 804,00 EUR bez DPH vrátane dopravy

a poradenstva pri montáži. Podrobný rozpis kúpnej ceny je nasledovný:

Cena za 1 ks bez DPH
DPH 20 %
Cena s DPH

Doprava svietidiel Snina - Zlaté Moravce

Poradenstvo pri montáži a nastavenie systému

Clánok V

Faktu rácia

895 EUR
179 EUR

1 074 EUR

149 EUR bez DPH

180 EUR bez DPH

5.1 Termín dodania Tovaru vrátane poradenstva pri montáži je 31.12.2013.

5.2. Predávajúci sa zaväzuje vystavit faktÚru za dodaný Tovar Kupujúcemu v den odovzdania

Tovaru, najneskôr však do 7 pracovných dní od dátumu dodania Tovaru.

5.3. KupujÚci sa zaväzuje vystavenú faktúru za odobratý Tovar uhradit Predávajúcemu do 20

dní odo diíajej dorucenia Kupujúcemu a to bezhotovostným prevodom na bankový úcet

PredávajÚceho uvedený v Clánku 1. tejto Zmluvy za podmienky, že faktÚra bude obsahovat

všetky náležitosti danového dokladu. V prípade, že faktúra nebude obsahovat všetky
náležitosti danového dokladu, vráti ju Kupujúci Predávajúcemu spät na doplnenie. V takomto

prípade lehota splatnosti faktúry plynie až dnom dorucenia riadne doplnenej faktúry

KupujÚcemu.

5.4. Ak Kupujúci nezaplatí kúpnu cenu uvedenú v Clánku IV. tejto Zmluvy v lehote splatnosti

podl'a Clánku V. , Predávajúci má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,050/0

z kúpnej ceny za každý den omeškania, a to až do zaplatenia.

5.5. Ak PredávajÚci nedodá tovar v termíne uvedenom v bode 5.1. tejto zmluvy, je KupujÚci
má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z kúpnej ceny za každý den omeškania.



Clánok VI.
Záruka a reklamácia

6.1. Predávajúci poskytuje Kupujúcemu na Tovar záruku 36 mesiacov. Na batériu poskytuje
Predávajúci Kupujúcemu záruku 24 mesiacov. Záruka sa nevztahuje na mechanické
poškodenie, pre prípad vyššej moci, blesku, krádeže, neodborného zásahu alebo
poškodenia cudzím zavinením.

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 zmluvaje podpísaná v troch vyhotoveniach s platnostou originálu, pricom Kupujúci
obdrží dve vyhotovenia a druhá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.

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 predpisova ktorým sa menia a dopínajú niektoré zákony v den
nasledujúci po zverejnení zmluvy na webovom sídle Kupujúceho.
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Kupujúci
Ing. Peter Lednár, Csc.
primátor Mesta


