
Predávajúci:

Zastúpený:

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Zapísaný:
1046/B

Kúpna zmluva čJ >>7 2012
uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho zákona č. 513/91

Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

Článok I.
Zmluvné strany

G.P.R. spol. s r.o.
Rybničná 40/E, 831 07 Bratislava 3
Ing. Ratibor Mazúr - Konateľ

Volksbank Slovensko, a.s.
4000013918/3100
17319463
2020334899
v Obchodnom registri na Okresnom súde v Bratislave, oddiel Sro; vložka č.

(ďalej len "predávajúci")

Kupujúci:

Zastúpený:

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
IČ DPH :

Školský poľnohospodársky podnik n.o.
Hlavná 339
076 64 Zemplínska Teplica

Ing. Ivan Seňko

VÚB a.s.
1688384755/0200
31256481
SK2021710592

(ďalej len "kupujúci")

Článok I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je dodávka a montáž zariadenia podľa potvrdenia objednávky:
121401, ktorá j e súčasťou zmluvy.

Článok II.
Miesto, termín a spôsob plnenia

1. Miestom dodania predmetu tejto zmluvy je: Školský poľnohospodársky podnik n.o., Hlavná
339, 076 64 Zemplínska Teplica. Dodacia lehota predmetu tejto zmluvy je Október 2012.

2. Odovzdanie predmetu zmluvy uvedeného v článku II. sa uskutoční podpísaním preberacieho
protokolu oboma zmluvnými stranami.

3. Predávajúci odovzdá všetky doklady týkajúce sa predmetu tejto zmluvy kupujúcemu pri
podpísaní preberacieho protokolu.

4. Predávajúci odovzdá predmet tejto zmluvy kupujúcemu bez technických a právnych vád,
riadne a včas v dohodnutom množstve.



5. Kupujúci nadobudne vlastnícke práva k predmetu tejto zmluvy jeho prevzatím.
6. Zaškolenie pracovníkov na obsluhu zariadenia vykonajú servisní pracovníci predávajúceho

pri spúšťaní stroja do prevádzky. Zaškolení pracovníci podpisom potvrdia ukončenie školenia
na preberacom protokole.

Článok III.
Cena a platobné podmienky

l . Cena predmetu tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán, ako cena pevná.
2. Zmluvné strany sa dohodli na cene predmetu tejto zmluvy takto:

Spolu bez DPH po zľave - 5% 6.394,25,- €
Spolu s DPH: 7.673,10,- €

3. Predávajúci prehlasuje, že v cene predmetu tejto zmluvy sú zahrnuté všetky náklady
predávajúceho vrátane montáže, cla, dovoznej prirážky, DPH a prípadných ďalších nákladov
spojených s dodávkou, vrátane dopravy na miesto určenia za prípadu, že je splnený či. V.
4. Kupujúci za predmet tejto zmluvy platí nasledovne: Ihneď po dodávke tovaru v lehote

splatnosti na základe faktúry.

5. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, ku ktorej bude pripojený
preberací protokol.

Článok IV.
Záruka a záručný servis

1. Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť na predmet tejto zmluvy záručnú dobu v trvaní 12
mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdávania a prevzatia predmetu
tejto zmluvy.

2. Vady tovaru budú riešené podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

Článok V.
Montáž a spustenie do prevádzky

l . Montáž, spustenie do prevádzky a zaškolenie môže vykonať len dodávateľ. Termín spustenia
nahlási odberateľ dodávateľovi.

2. Montáž zariadení je zaúčtovaná v cene dodávky len v prípade, ak priestor na umiestnenie
zariadenia je pripravený podľa technických podkladov od dodávateľa.

3. V prípade nepripravenosti stavby alebo priestoru v čase začiatku montáže sa bude účtovať
montáž podľa skutočne nabehnutých nákladov.

Článok VI.
Úroky z omeškania, zmluvné pokuty a náhrada škôd

1. Ustanovenia ods. 1. a 2. neplatia v prípade zásahu vyššej moci na strane kupujúceho alebo
predávajúceho. V prípade zásahu vyššej moci je dotknutá zmluvná strana povinná túto
skutočnosť ihneď oznámiť druhej strane a preukázať jej trvanie.

2. Zmluvné sankcie dohodnuté v tejto zmluve nevylučujú možnosť uplatnenia náhrady škody
podľa § 373 a násl. Obchodného zákonníka.



Článok VIL
Spoločné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností označených za podstatné,
zakladá oprávnenie odstúpiť od zmluvy podľa § 344 Obchodného zákonníka tej strane, ktorá
je dotknutá. Spôsob odstúpenia od zmluvy sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka.
Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy
sa označujú:
a) ak predávajúci poruší zmluvné podmienky týkajúce sa najmä nedodržania dohodnutých

termínov a kvality napriek opakovaným upozorneniam kupujúceho,
b) ak kupujúci v rozpore s touto zmluvou bezdôvodne neprevezme bezchybný predmet

plnenia tejto zmluvy ani do 30 dní od vyzvania kupujúceho predávajúcim,
c) ak kupujúci neuhradí prevzaté plnenie .predmetu zmluvy v termíne do 30 dní po uplynutí

dátumu splatnosti.
Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté nároky zmluvných strán vyplývajúcich z či. VI. tejto
zmluvy.

Článok VIII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.

Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy si vyžadujú písomný súhlas zmluvných strán a
musia byť podpísané ich oprávnenými zástupcami. Doplnenia alebo zmeny tejto zmluvy sa
budú realizovať formou dodatkov k tejto zmluve.
Právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa budú riadiť podľa ustanovení
Obchodného zákonníka. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, vzniknuté z právnych
vzťahov vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane všetkých
vedľajších právnych vzťahov, nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia, nárokov na
náhradu škody, sporov o platnosť, výklad, zánik tejto zmluvy alebo tejto rozhodcovskej
doložky, predložia na rozhodnutie Slovenskému arbitrážnemu súdu zriadenému pri spoločnosti
Slovák arbitration court, s.r.o., podľa ustanovení rokovacieho poriadku a štatútu Slovenského
arbitrážneho súdu. Rozhodným právom je právo platné na území Slovenskej republiky, pričom
sa neprihliada na znenie kolíznych noriem. Rozhodcovský súd je oprávnený rozhodovať aj na
základe zásad spravodlivosti."
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými
stranami. Rozhodujúcim dňom začatia plnenia je deň podpisu tejto zmluvy kupujúcim.
Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá strana dostane dva
rovnopisy.

V Bratislave dňa

Za kupujúceho: Za predávajúceho:
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jdávateľ :
G. P. R. spol. sr.o.

Rybničná 40/E
831 07 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO : 17319463 DIČ : 2020334899

IČ DPH : SK2020334899
Okresný súd Bratislava l. oddiel Sro., vložka č. 1046/B

Banka : VOLKSBANK Slovensko a. s. Vysoká
SWIFT: LUBASKBX
Tel.: +421 249491919
Fax: +421 249491920
Vyhotovil : Skalický Róbert

Dátum vyhotovenia ; 18.9.2012

Dátum rezervácie . 1 7. 1 2. 201 2

Konečný príjemca :

Konečný príjemca :

Dod, a plat. podmienky ;

Došlá objednávka číslo : 1 21401

Externé číslo objednávky :

Školský poľnohospodársky podnik n.o.

Hlavná 339

076 64 Zemplínska Teplica

Číslo účtu . 400001 391 8/31 00

IBAN : SK86 3100 0000 0040 0001 3918

Suma k úhrade : 7673,10

Spôsob dopravy :

P.č.

1
2
3~
T
5
6

Kód
položky

FR901105Ô42
FR100018014
FR920470100

"FR2230Ó0102
FR223005102
740158

Popis

Poliaca pila Freund SH60-03 42V
Etektromag. ventil na vodu
VyvažovaíF20-3SK 920470100
Pilovýiist HUFZ600SP 223000102
Pltovýiist HUGZ600SP 223005102
El.sterilizátor nožov-sekáčov dig.

Zásoba

0,00
0,00

"'" 0,00
~ 1,00

2,00
1,00

DPH
%
20
W
20
lo
20
20

Množstvo

1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00

MJ

ks
te
ks~~"'te'~"

ks
ks

Cena za j.
bez DPH

4213,25
103,55

~ 1392,70
"86,45
91,00

420,85

Spolu
bez DPH

4 213,25
""'103755'
í 392,70

172,90
91,00

420,85

Základ pre DPH 20 % : 6 394,25
DPH 20 % : 1 278,85

Celková suma s DPH 7 673,10

Celková suma : EUR 7 673,10
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Podpis a pečiatka /

/Ér
Prevzal

Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Ruänaya21, 01001 Žilina, tel. 041/707 1011, e-mail: kros@kros.sk, http : www.kros.sk


