KÚPNA ZMLUVA č. 3/2014
Uzatvorená podľa ust. § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

Čl. I.
Zmluvné strany
1.

Predávajúci: Norwit Industry s.r.o.
Staviteľská 9
831 04 Bratislava
IČO: 46 124 471
DIČ: 2023260712
IČ DPH: SK2023260712
Zapísaný: Okr. súd Bratislava I
Oddiel: Sro, vložka 72645/B
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu: 0635450435/0900
IBAN:SK6809000000000635450435
Telefón, fax: 02 / 4341 2414
Oprávnený konať v mene spoločnosti: Ing. Karol Miškovič
(ďalej ako predávajúci)

a

2.

Kupujúci:

Stredná odborná škola technická
Kukučínova 483/12
058 01 Poprad
IČO: 00891541
DIČ: 2020654009
IČ DPH: SK2020654009
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava
IBAN: SK14 8180 0000 0070 0051 5049
v zastúpení: Mgr. Beáta Bodišová
(ďalej len kupujúci)

Čl. II.
Úvodné ustanovenie
Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že sa presvedčili o identite druhej strany a že označenie
zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy zodpovedá aktuálnemu stavu zapísanému
v obchodnom registri a registri organizácií.
Čl. III.
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je:
a) dodávka zariadení na výrobu a úpravu stlačeného vzduchu pre výrobnú prevádzku kupujúceho
podľa nasledovnej špecifikácie a v cenách (a v súlade s ponukou zn. 20141020-SOST
z 20.10.2014):
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Názov/ typ

Cena za 1ks
€

Č. produktu

Počet
ks

Cena spolu
€

Lamelový rotačný kompresor
Hydrovane HV11AERD Hypack - s
tlakovou nádobou a sušičom

V11AERD104035S700

8 398,00

1

8 398,00

Tlaková nádoba 1000l, vertikálna,
11 bar, ochranný náter s
manometrom a pistným ventilom

VSV11 1000

1 296,00

1

1 296,00

Celková cena (bez DPH)
DPH 20%
Celková cena s DPH

9 694,00 €
1 938,80 €
11 632,80 €

b) Dodanie zariadení na adresu kupujúceho uvedeného v čl. 5, ods.2, uvedenie zariadení podľa
ods. a) tohto bodu do prevádzky, nastavenie prevádzkových parametrov, testovanie zariadení a
zaškolenie obslužného personálu objednávateľa na štandardné používanie dodaného
kompresora a zariadení na úpravu stlačeného vzduchu. K dodaným zariadeniam dodá
predávajúci dokumentáciu na používanie zariadení (návod na použitie), ako aj dokumentáciu
potrebnú pre prevádzkovanie zariadení v zmysle platnej legislatívy (vyhlásenie o zhode, passport
tlakovej nádoby)
v cene: cena je zahrnutá v cene zariadení podľa ods. 1.
Čl. IV.
Kúpna cena a platobné podmienky
1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za dodávku zariadení podľa čl. III ods. a) dohodnutú
kúpnu cenu v celkovej výške 9 694,00 € (bez DPH)
2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu podľa ods. 1. na základe faktúry vystavenej
predávajúcim do 14 dní po dodaní predmetu zmluvy alebo jeho častí so splatnosťou do 30 dní od
dodania predmetu zmluvy alebo jeho častí bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho.
3. Zmluvné strany sa dohodli že predávajúci je oprávnený faktúrovať a kupujúci je povinný zaplatiť aj
čiastkové plnenie predmetu zmluvy, to znamená aj jednotlivé zariadenia a tovary podľa bodu 1. čl. III
v prípade že budú dodané samostatne. Podmienky termínu plnenia podľa čl. V však musia byť
dodržané.
4. Ak faktúra podľa bodu 2. nemá náležitosti predpísané zákonom alebo ak faktúra obsahuje
nesprávne údaje, je objednávateľ oprávnený bez zbytočného odkladu vrátiť faktúru zhotoviteľovi
s uvedením chýbajúcich náležitostí alebo vyznačením nesprávnych údajov; v takom prípade lehota
splatnosti je zachovaná.

Čl. V.
Termín a miesto plnenia
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy v termíne do cca 3-4 týždne od podpisu tejto
zmluvy. Termín bude upresnený po podpise zmluvy a objednaní zariadení u výrobcov podľa dodacích
termínov výrobcov.
2. Miesto plnenia: adresa kupujúceho – Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, 058 01
Poprad – strojárske dielne.
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3. Pri prevzatí zariadenia potvrdí kupujúci predávajúcemu kompletnosť a úplnosť dodávky. Následné
reklamácie kompletnosti a úplnosti dodávky nebudú akceptované.
4. Predávajúci splní svoju povinnosť dodať predmet zmluvy jeho dodaním a odovzdaním kupujúcemu
na adrese kupujúceho podľa ods. 2 tohto článku. Dňom podpísania dodacieho listu (alebo iného
dokladu potvrdzujúceho dodanie tovaru a jeho prevzatie kupujúcim) kupujúcim sa zakladá právo
predávajúceho faktúrovať kupujúcemu dohodnutú cenu za dielo.
5. Kupujúci sa zaväzuje, že predmet zmluvy po dodaní prevezme a zaplatí kúpnu cenu.

Čl. VII
Zodpovednosť za vady a záruka za akosť diela, reklamácie
1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho dodania kupujúcemu, ako aj
za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí diela v záručnej dobe.
2. Predávajúci preberá záruku za akosť predmetu zmluvy, pričom záručná doba je 5 rokov, alebo 19
000 hodín (podľa toho čo nastane skôr) na kompresor Hydrovane HV11 a 24 mesiacov (alebo 10 000
hodín – podľa toho čo nastane skôr) na ostatné zariadenia kompresorovej stanice HV11AERD na
úpravu stlačeného vzduchu v súlade so záručnými podmienkami Hydrovane Advance a 24 mesiacov
na samostatne dodanú tlakovú nádobu.
Záručná doba začína plynúť dňom dodania predmetu zmluvy.
3. Kupujúci je povinný vady diela písomne reklamovať u predávajúceho bez zbytočného odkladu po
tom, čo ich zistí.
4. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo požadovať počas záručnej doby bezplatné
odstránenie vady; predávajúci sa zaväzuje, že začne s odstraňovaním vady bezodkladne - od
uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a zabezpečí odstránenie vady v čo najkratšom
možnom čase. O spôsobe a termíne riešenia reklamácie a odstránení vád a porúch bude predávajúci
vopred informovať kupujúceho.
5. Práva zo zodpovednosti za vady sa musia uplatniť u zhotoviteľa v záručnej dobe, inak zaniknú.
6. Zodpovednosť predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, nevznikne, ak tieto
vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na diele vonkajšími udalosťami a nespôsobil
ich výrobca alebo predávajúci, alebo osoby, pomocou ktorých zhotoviteľ plnil svoj záväzok, alebo boli
spôsobené nedodržaním záručných podmienok, ktoré sa na dielo vzťahujú.
7. Po uplynutí záručnej doby zabezpečí predávajúci pozáručný servis na základe samostatnej zmluvy
s objednávateľom alebo na základe jeho objednávky.
Čl. VIII
Vlastnícke právo k predmetu zmluvy
1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci nadobudne vlastnícke právo k už dodanému predmetu
zmluvy až úplným zaplatením ceny diela podľa čl. III a IV.
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Čl. IX
Zmluvné sankcie
1. V prípade, že kupujúci nezaplatí kúpnu cenu riadne a včas v zmysle článku IV tejto zmluvy, je
predávajúci oprávnený nárokovať a kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu úrok z omeškania vo
výške 0,05% z predajnej ceny za každý deň omeškania úhrady faktúry.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak kupujúci neuhradí kúpnu cenu riadne a včas, má
predávajúci právo jednostranne odstúpiť od tejto zmluvy a kupujúci sa zaväzuje v tomto prípade
odovzdať predmet kúpy k rukám predávajúceho.
Týmto nie je dotknutý nárok predávajúceho na náhradu škody.
2. V prípade, že predávajúci nedodá riadne a včas tovar špecifikovaný v čl. III, ods. 1. tejto zmluvy, je
kupujúci oprávnený nárokovať a predávajúci povinný zaplatiť predávajúcemu úrok z omeškania vo
výške 0,05% z predajnej ceny nedodaných tovarov za každý deň omeškania.

Čl. XII
Spoločné a záverečné ustanovenia
1.

Zmena tejto zmluvy je možná len písomnou dohodou zmluvných strán.

2. Vo veciach neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými ustanoveniami
právnych predpisov.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim
po dni zverejnenia na webovom sídle kupujúceho.
4.

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden pre každú zmluvnú stranu.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že
obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.

V Poprade, dňa ....................................

V Poprade, dňa ....................................

............................................................................
Predávajúci

.........................................................................
Kupujúci
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