
KÚPNA ZMLIJVA
uzavretá podľa 409 a nasl. zákona č. 5 13/1991 Zb. Obchodného zákonníka

(ďalej len „Obz“)

rnedzi týmito zmluvnými stranami

Predávajúci:
Obchodně meno: KOVACO spol.s.r.o.
Sídlo: Veľká Lehota 2W. 96641
iČo: 36038911
DIČ: 2020065762
iČ DPH: SK2020065762
Číslo účtu: SK4102000000001368961955

Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica. oddiel: Sro.
Vložka. číslo 6187/S

Za ktorého koná: Ing.Igor Kovačič — konateľ spoločnosti
(ďalej aj len „predávajúci“)

a

Kupuj úci:
Obchodné meno: Služby Kalná s.r.o., r.s.p.
Sídlo: Červenej armády č. 55, 935 32 Kalná nad Hronom
iČo: 50102419
DIČ: 2120172802
iČ DPH: SK2120172802
Číslo účtu: SK8I 7500 0000 0040 2775 5487
Zapisai« v: Obchodnom registri Okresného súdu Nitra. oddiel: Sro.

Vložka číslo 39923/N
Za ktorého koná: Mgr. Ivana Tóthová — konateF spoločLlosti
(ďalej aj len „kupujúci“)

(d‘alej predávajúci a kupujúci spolu aj len „Zn,luvné siran

čJ.1.

Úvodné ustanovenia

1. Predávajúci je podnikateľom, ktorý podniká v oblasti výroba strojov a zariadení pre
všeobecné účely

2. Kupujúci je podnikateľom. ktorý má záem od predávajúceho kúpiť tovar uvedený v Čl.
III tejto zmluvy.
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či. II.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodat‘ kupuj úcemu tovar uvedený v či.
III tejto zmIu za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a previesť na neho vlastnícke
právo k tomuto tovaru a záväzok kupujúceho zaplatit‘ predávajúcemu za tovar uvedený
v či. III tejto zmiuvy kúpnu cenu uvedenú v či. IV tejto zmluvy za podmienok dohodnutých
v tejto zmiuve.

či. III.
Tovar

Tovaromje:
a.) Elektrický šmykom riadený nakladač ELISE900
ato v kvatite a v rozsahu stanovenom verejným obstarávaním podl‘a *117 Zákona č.
343/20180 verejnom obstarávaní pre zákazku: „Nákup elektrického šmykom riadeného
čelného nakladača“ (ďalej len ..tovar“).

2. Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar uvedený v bode 1 tohto článku zmiuvy
v rnnožstve uvedenorn v bode 1 tohto článku najneskór do: dvoch týždňov od účinnosti
zmiuvy.

Či. Iv.
Kúpna cena a piatobné podmienky

I. Zmiuvné strany sa dohodli, že kupujúci je povinný zaplatíť za tovar uvedený v či. III bode
1 tejto zmluvy kúpnu cenu:
a.) 47 000,- eur (siovom: štyridsaťsedemtisíc eur) vrátane DPH

2. Kupujúci je povinný predávajúcemu platit‘ kúpnu cenu uvedenú v bode 1 tohto článku
zmluvy. ato vždy po dodaní tovaru v zmysle či. III bodu 2 tejto zmiuvy.

3. Kupujúci sa zaväzuje zapiatiť predávajúcemu kúpnu cenu uvedenú v bode 1 tohto článku
zmluvy vždy najneskör do 5 dní odo dňa dodania daného rnnožstva kusov tovaru
uvedeného v či. III bode 1 tejto zmluvy a dodania faktúry v príslušnom kalendárnom mesiaci
za dané obdobie, a to na číslo účtu predávajúceho, ktoré je uvedené v záhlaví tejto zmluvy.
V prípade, ak döjde k zmene účtu, je predávajúci povinný túto skutočnosť bezodkladne
oznámiť kupuj úcemu.

4. Za účelorn úhrady kúpnej ceny sa predávajúci zaväzuje pri dodaní tovaru podl‘a či. III bodu
1 a 2 tejto zrnluvy vystavit‘ kupujúcemu faktúru. V prípade, ak predávajúci nepredioží
kupujúcemu spolu s tovarom aj faktúru, predižuje sa doba, v ktorej je kupujúci povinný
zaplatit‘ predávajúcetnu kúpnu cenu podľa bodu 1 tohto článku tak, že začína piynút‘ odo
dňa dodatočného doručenia faktúry predávajúcim.

5. Kúpna cena podľa bodu 1 tohto článku sa považuje za zapiatenú dňom pripísania kúpnej
ceny na účet predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy.



čI.v.
Nadobudnutie vlastníckeho práva

a ncbezpečcnstvo škody na predmetc kúpy

1. Kupujůci nadobúda viastnicke právo k tovaru uvedenému v ČL 111 bode I a 2 tejto zmluvy
v okamihu. keď mu je tovar zaplaten.

2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v okamihu, ked‘ prevezme tovar
od predávajúceho, alebo ak tak neurobí včas, v čase, ked‘ mu predávajúci umožní nakladať
s tovarom a kupuj úci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.

či. VI.
Práva a povinnosti zmluvných strán

L Predávajúci sa zavázuje odovzdaf kupujúcemu spolu s tovarom všetkv potrehné doklady.
ktoré sa na tovar vzťahujú a sú potrebné na prevzaue a užívanie tovaru. a to najmá návod
na obsluhu.

2. Predávajúci sa zaväzuje tovar odovzdať kupujúceniu na mieste ním určenom. Kupujúci sa
za týmto účelom zavázuje prevziať tovar a potvrdiť prevzatie tovaru od predávajůceho
podpísaním dodacieho listu.

3. Záručná doba poskytnutá predávaúcirn e 24 mesiacov a plynie od odovzdana tovaru
kupuj ucernu.

či. VIL
Zánik zmluvy

1. Zmluva zaniká: P4

a) dohodou zrnluvných strán,
b) výpoveďou. t•
c) odstúpením od zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodiL že majú právo odstúpiť od zrniuvy v prípade. ak druhá strana
poruší povinnosť dodaf tovar podľa či. lIl tejto zmluvv. resp. poruší povinnosť zaplatiť
kúpnu cenu za dodaný tovar podľa či. IV tejto zmluvv.



či. VIII.
Závereěné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosf a ůčinnosť dňom nasledujůcim po dni jej zverejnení na stránke

www.kalna.eu.

2. Zmluva boin vypracovaná v dvoch vyhotoveniach. pričom každá zo zmiuvných strán

obdrží jeden rovnopis zrnluvy.

3. Všetky dodatky a prílohy k zrnluve sú platné vý[učne v písornnej forme.

4. Vzťahy osobitne touto zmluvou neupravené sa nadia tistanoveniami

zákoimika a ostatnými všeobecne záväznými právnyrni predpismi.

Obchodného

5. Zmluvné strany sa dohodli, že ak niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatným.

ostatně ustanovenia tejto zmiuvy zostávajú naďalej v platnosti. pričom za neplatné hude

možné považovaf len to uslanovenie. ktoného sa dóvod neplatnosti tka. V pripade

neplatnosti ustanovenia sa zmluvné strany zavázujú neplatné ustanovenie nahradiť novým.

ktoré hude v súlade so všeobecne záváznmi právnyrni predpismi Slovenskej republiky

a zároveň bude zodpovedať účelu tejto zinluvy,

6. Zmiuvné strany pnehlasujú, že ich prejavy vóte byť viazaní touto zmluvou sú siobodné,

jasné, určité a zrozurniteľné. Zmíuvná voFnosť oboch zmluvných strán nic je ničím

obmedzená a zmluvu nepodpisujú v iesni, v omyle, a ani za nápadne nevýhodných

podmienok.

7. Zrnluvné strany prehlasujú, že sú pine spósobilé na uzavretie tejto zmluvy. Pred podpisorn
tejto zmluvy si ju prečítali, obsahu porozumeli a pine s ním súhlasia. Na znak svojej včle

byt‘ viazaní touto zmluvou ju podpisuj ú.

V Kalná nad Hronom, dňa 26.05.2020

Ing. Igor Kovačič
konateľ spoločnosti

SCÁuwpoDw\\// Služby Kainu u. fl

55,93532 kolmá mod H,oaomičo: 50102419 Ič DPH: Ik2I2O72j01

Mgr. Ivana Tóthová
konateľ spoločnosti



Služby Kalná

Príloha Č. 1

Návrh na pinenie kritéria — cenová ponuka

Predmet zákazky J Cena v Eur bez DPH DPH 20% v Eur ‚ Cena v Eur s DPH

- ----4- -

Nákup šmykom riadeného
37 600€ 9400€ 47 000€e!ektrickeho nokkzdočo

Celková cena spolu za predmet zákazky vrátane dopravy: 47 000 €

Identifikačně údaje uchádzača/názov: KOVACO spol. s.r.o.

Sídio Veľká Lehota 210,96641

IČO:36038911

Som/nie som platcom DPH: áno

Kontaktná osoba: Mgr.Dominika Bieliková

Email: dominika.bielikova@kovaco.sk

Tel. kontakt: +421 918661996

Uchádzač svojím podpisom súhlasí s podmienkami tejto Výzvy a potvrdzuje, že cenová
ponuka je záväzná

Podpis a pečiatka uchádzača v zmysle podpisového vzoru: g K9VAC9L
- 96-VJ I Vd

IO 36 5762

Datum JO 5 O2Q




