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Zmluvné strany:
Predávajúci:
Názov:

FINAL - CD spol. s r.o.

Sídlo:

Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske

Právna foma organizácie:

Spoločnosť s ručením obmedzením
lng. Roman Cvik - konateľ
Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka
zahraničnej banky,

Zastúpený :
Bankové spojenie :
čĺslo účtu:
IČO:

95099006/1111

IČ pre DPH:

SK20204180004
+42146 542 08 74

Tel. :

31432484

(d'alej len „predávajúci")

Kupujúci:
Názov:

Obec Nedožeiy - Brezany

Sĺdlo:

Družstevná 367/1, 97212 Nedožery -Brezany
JUDr. Martin Mokrý, starosta obce
VÚB, a.s. pobočka Prievidza

Zastúpený :
Bankové spojenie :
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Tel./fax:
Mail:

18429-3 82/0200
00318302

2021162737

046 548 5100, 046 548 53 80

starosta@nedozery-brezany.sk

(d'alej len „kupujúci")

sa v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
dohodli
na uzavretĺ tejto Kúpnej zmluvy (ďalej len "Zmluvy") za nasledovných podmienok:
Čl. I.

Predmet zmluvy
1.1

Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu osobné motorové
vozidlo v počte 1 ks.

1.2

Technické požiadavky predmetu tejto zmluvy -Peugeot Partner Tepee Active 1,6VTi
88kw/120k a ostatné technické údaje budú uvedené v prílohe č.1, ktorá je neoddeliteľnou
súčasťou tejto zmluvy.

1.3

Predmetom tejto zmluvy je aj zaškolenie obsluhy predmetu tejto zmluvy predávajúcim na
mieste dodania, vrátane dodania pĺsomnej dokumentácie patriacej k predmetu zmluvy

(preberacĺ - odovzdávajúci protokol, záznam zaškolenia obsluhy, servisná knižka, návod na

obsluhu a údržbu, katalóg náhradných dielov) v deň dodania alebo v temíne učenom
kupujúcim.

1.4

Záväzku predávajúceho dodat' predmet tejto zmluvy a vykonat' zaškolenie jeho obsluhy
zodpovedá záväzok kupujúceho zaplatit' za predmet tejto zmluvy dohodnutú kúpnu cenu.

1.5

Predávajúci vyhlasuje, Že je oboznámený so všetkými požiadavkami
a podmienkami uvedenými vo výzve k sút'aži a bez výhrady s nimi súhlasí.

kupujúceho

Č]. II.
Miesto, čas a spôsob dodania
2.1

2.2

Predávajúci dodá predmet tejto zmluvy kupujúcemu najneskôr do 30.11.2015.

0 dodaní predmetu tejto zmluvy bude predávajúci infomovať kupujúceho 3 dni vopred
telefonicky, písomne, prípadne faxom.

2.3. Odovzdanie aprevzatie predmetu tejto zmluvy sa uskutoční pĺsomým potvrdením
®odpisom dodávatel'a aosoby zodpovednej za dopravu na každej organizačnej
zložke/závode) odovzdávacieho a preberacieho protokolu vystaveného predávaj úcim.

Č]. III.

Kúpna cena
3.1

Zmluvné strany sa dohodli na cene tovaru nasledovne:
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Peugeot PartnerTepeeActivel,6VTi120k
1

ks

12 499,17

2 499,83

14 999,00

3.2

Cena za predmet tejto zmluvy je maximálna a pevná bez ohľadu na vývoj kurzu EUR voči
ostatným menám. V cene sú započítané všetky náklady predávajúceho, vrátane dopravy na
miesto odovzdania, vrátane zaškolenia obsluhy kupujúceho.

3.3

V prípade legislatívnej zmeny DPH bude k cenám bez DPH za tovar pripočĺtaná výška DPH
platná v čase zdaniteľného plnenia tovaru.

3.4

Cenu za predmet tejto zmluvy uhradí kupujúci predávajúcemu na základe fáktúry vystavenej
predávajúcim. Faktúra bude vyhotovená a úhrada bude realizovaná po dodaní a prevzatí
predmetu tejto zmluvy. Splatnost' fáktúry je do 14 dní odo dňajej doručenia kupujúcemu.

3.5

Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi, inak je
kupujúci oprávnený fáktúru predávajúcemu vrátit'. Lehota splatnosti začne v takom prípade

plynút' od doručenia novej, správne vystavenej faktúry kupujúcemu.

Čl. IV.
Vlastníctvo
4.1

Vlastníctvo k predmetu tejto zmluvy ako aj nebezpečenstvo jeho zničenia alebo poškodenia

prechádza na kupujúceho momentom prevzatia predmetu tejto zmluvy kupujúcim.
ČI. V.

Záruka, zodpovednost' za vady
5.1

Predávajúci je povinný zrealizovat' predmet tejto zmluvy vo vysokej kvalite.

5.2

Kupujúci je povinný dodaný predmet tejto zmluvy prezriet' a prípadné zjavné vady uplatnit'
u predávajúceho do 5 dní odo dňa prechodu nebezpečenstva škody na predmete tejto zmluvy.

5.3

Predávajúci zodpovedá za vadu:
a) predmetu tejto zmluvy (množstvo, kvalita, vyhotovenie)
b) v dokladoch potrebných najeho užĺvanie

c) ktorú predmet tejto zmluvy má v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo
škody na veci na kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase
d) ktoráje spôsobená porušenĺm povinnosti predávajúceho aj ako dopravcu
e) právnu.

5.4

Predávajúci poskytuje na predmet tejto zmluvy záruku v trvanĺ 48 mesiacov alebo 80 000 Imi
podľa toho, ktorá zo skutočností nastane skôr. Záručná doba začína plynúť odo dňa podpísania
odovzdávacieho a preberacieho protokolu kupujúcim.

5.5

Záručný servis zabezpečuje predávajúci FINAL -CD spol. s r.o., Škultétyho 437/18, 958 01
Partizánske, prevádzka: Nadjazdová 14, 97101 Prievidza.

5.6

Predávajúci vyhlasuje, že predáva predmet tejto zmluvy bez záložného práva ako aj iných
práv zodpovedajúcich právam tretích osôb k cudzej veci.

5.7

Predávajúci vyhlasuje, Že predmet tejto zmluvy nepochádza z trestnej činnosti a ani s ním
nebola páchaná trestná činnosť.

Čl. vl.
Odstúpenie od zmluvy
6.1

Kupujúci môže od tejto zmluvy odstúpit' v nasledujúcich prípadoch (podstatné porušenie tejto
zmluvy predávaj úcim) :
- ak predávajúci nedodá predmet tejto zmluvy riadne a včas,
- v prípade nesplnenia povinností uvedených v čl. V. ods. 5.6 a 5.7 tejto zmluvy.

6.2

Predávajúci má právo od tejto zmluvy odstúpit' v nasledujúcich prĺpadoch (podstatné
porušenie zmluvy kupuj úcim) :

a) ak kupujúci, aj napriek oznámeniu o dodaní predmetu tejto zmluvy, tento neprevezme
do 30 dní od tohto oznámenia,
b) ak kupujúci nezaplatĺ predávajúcemu cenu riadne a včas.

6.3

6.4

0dstúpenie od tejto zmluvy je účinné doručením písomného odstúpenia druhej zmluvnej
strane. V prĺpade, ak odstúpenie od zmluvy odmietol predávajúci alebo kupujúci prevziat'
alebo mu nebolo doručené z iného dôvodu, považuje sa odstúpenie od zmluvy za doručené
v deň, kedy sa zásielka vrátila odosielajúcej zmluvnej strane za podmienky, že bola odoslaná
na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v zmluve alebo v príslušnom verejnom registri
(napr. obchodný register, Živnostenský register, atď.).
Túto zmluvu možno ukončit' aj písomnou dohodou zmluvných strán.

Čl. vll.
Záverečné ustanovenia
7.1

Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
nasledujúci deň po jej podpísaní obidvomi stranami.

7.2

Táto zmluva zaniká:
-uplynutĺm doby, na ktorú je uzatvorená,
- odstúpenĺm od tejto zmluvy,
- dohodou zmluvných strán.

7.3

Zmluvné strany dohodli, Že ostatné vzájomné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia
ustanoveniami Obchodného zákonnĺka a ostatnými platnými predpismi majúcimi vzt'ah
k predmetu tejto zmluvy.

7.4

Zmluvné strany sa zaväzujú neodkladne oznámit' druhej zmluvnej strane akékoľvek zmeny
adries, alebo iných identifikačných údajov uvedených v záhlaví tejto zmluvy.

7.5

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých jeden obdržĺ kupujúci ajeden
predávajúci.

7.6

Túto zmluvu možno meniť, či doplňovať len pĺsomnými dodatkami podpísanými oboma
zmluvnými stranami.

7.7

Zmluvné strany sú si vedomé, Že prĺloha č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

7.8

Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečĺtali, súhlasia s jej obsahom a na znak.

V Prievidzi, dňa 16.09.2015

kupujúci..

predávajúci:

D s.r.o,

`!=c!i.i±Ĺicn./_+

1Á,

V Nedožeroch-Brezanoch, dňa 16.09.2015
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konateľ spoločnosti
FINAL -CD spol. s r.o.

