Kúpno – predajná zmluva
uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991
Táto zmluva sa uzatvára medzi
Predávajúci:

MAFEX, s.r.o.
Popradska 56/B, 040 01 Košice
Zastúpený: Františkom Feckom - konateľom
IČO: 44756496
DIČ: 2022817918
IČ DPH: SK2022817918
Peňažný ústav: TATRA Banka Košice
Č. účtu: 2624753966/1100
IBAN: SK8611000000002624753966
a

Kupujúci:

Obec Raslavice
Hlavná 154
086 41 Raslavice
Zastúpený: Ing. Antonom Lamancom - starostom obce
IČO: 00322521
DIČ: 2020624606
Peňažný ústav: VÚB Bardejov
Č. účtu: 1921522/0200
IBAN: SK5902000000000001921522
I. Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať strešnú krytinu, odkvapový systém a príslušenstvo
na prestrešenie objektu Zberného dvora v zmysle cenovej ponuky, ktorej kópia tvorí neoddeliteľnú prílohu
tejto zmluvy.
II. Termín dodávky
Dodávka predmetu zmluvy bude uskutočnená do 20.06.2014.
III. Podmienky predaja
Predávajúci sa zaväzuje dodať strešnú krytinu, odkvapový systém a príslušenstvo na prestrešenie objektu
Zberného dvora vo vyhotovení podľa platných technických noriem a certifikátov predávajúceho a v
povrchovej úprave tovaru tak, ako je tovar definovaný v cenovej ponuke, ktorej kópia je neoddeliteľnou
prílohou tejto zmluvy.

IV. Cena
1. Cena za predmet zmluvy je stanovená na základe cenovej ponuky a v zmysle prílohy zmluvy - Výkazu
výmer nasledovne:
Cena bez DPH:
11 754,27 €
DPH 20 %:
2 350,85 €
Cena s DPH:
14 105,12 €
2. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu.

V. Záručná doba, vady tovaru
1. Záruku na dodaný tovar si kupujúci môže uplatniť u predávajúceho, pričom záručná doba je stanovená na
30 rokov. Záručná doba začína plynúť odo dňa dodávky predmetu zmluvy.
2. Strany sa výslovne dohodli, že aj keď predávajúci písomným záručným listom poskytne záruku na
dodávaný tovar, vady tovaru sa delia nasledovne:

a) množstevné vady - vady tovaru spočívajúce v dodaní menšieho ako dohodnutého množstva tovaru kupujúci je povinný tieto oznámiť predávajúcemu najneskôr pri preberaní tovaru v areáli predávajúceho
a ak sa tovar prepravuje predávajúcim najneskôr pri preberaní tovaru osobe prepravujúcej tovar a
zároveň tento druh vady zapísať do dodacieho listu resp. inej listiny potvrdzujúcej dodanie tovaru, inak
jeho nároky z vád zanikajú. Ak kupujúci podpíše dodací list, resp. inú listinu, potvrdzujúcu dodanie
tovaru, a neuvedie na nej tento druh vád tovaru, platí právna fikcia, že tovar bol kupujúcemu dodaný v
dohodnutom množstve.

b) viditeľné mechanické poškodenie tovaru vrátane nevhodného obalu a škrabancov a ostatné zjavné
vady, ktoré sú viditeľné priamo pri dodaní tovaru – kupujúci je povinný tieto oznámiť predávajúcemu
najneskôr pri preberaní tovaru v areáli predávajúceho a ak sa tovar prepravuje predávajúcim najneskôr
pri preberaní tovaru osobe prepravujúcej tovar a zároveň tento druh vady zapísať do dodacieho listu
resp. inej listiny potvrdzujúcej dodanie tovaru, inak jeho nároky z vád zanikajú. Ak kupujúci podpíše
dodací list, resp. inú listinu, potvrdzujúcu dodanie tovaru, a neuvedie na nej tento druh vád tovaru, platí
právna fikcia, že tovar bol kupujúcemu dodaný riadne a bez vád.

c) vady zistiteľné pri rozbalení tovaru - kupujúci je povinný všetky zjavné vady tovaru, ktoré sú zistiteľné
po jeho rozbalení, bezodkladne oznámiť predávajúcemu a nesmie s tovarom ďalej nakladať, používať ho
alebo ho zabudovávať, inak jeho nároky z vád zanikajú. Toto dojednanie platí najmä pre tovar, ktorý má
byť pri jeho použití zabudovaný.

d) vady zistiteľné používaním tovaru – ide o skryté vady, ktoré je kupujúci oprávnený uplatniť u
predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do 7 kalendárnych dní ako vady
zistil; po uplynutí tejto lehoty nároky kupujúceho z týchto vád tovaru zanikajú.
3. Za vadu sa nikdy nepovažuje zhoršenie vlastností tovaru, ktoré vzniklo neodborným skladovaním,
montážou a použitím tovaru, ani opotrebenie tovaru. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené nevhodnou
manipuláciou, použitím alebo skladovaním tovaru kupujúcim alebo treťou osobou.

VI. Iné dojednania
1. Predávajúci upresní predmet dodávky podľa skutočného vyhotovenia krovu strechy.
2. Prípadné zmeny v množstve jednotlivých položiek budú riešené formou dodatku ku kúpnopredajnej
zmluve.
3. V cene dodávky tovaru je zahrnutá doprava na stavenisko – objekt zberného dvora Raslavice. Kupujúci
poskytne predávajúcemu všetku potrebnú súčinnosť na prevzatie tovaru, najmä zabezpečí personál na
zloženie tovaru na určenom mieste, zabezpečí vhodné miesto na vyloženie tovaru, zabezpečí prevzatie
tovaru a potvrdenie prevzatia tovaru.
4. Strany sa dohodli, že o prevzatí tovaru bude vyhotovený samostatný dodací list.

VII. Záverečné ustanovenia
1. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia Slovenským pravom, najmä príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka, ako aj ďalšími relevantnými právnymi predpismi Slovenskej
republiky.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a bez výhrad s ňou
súhlasia, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.
3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu, z toho sú tri
vyhotovenia určené pre kupujúceho a jedno pre predávajúceho.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť v deň podpisu tejto zmluvy obidvoma zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia v zmysle Zákona č. 546/2010 v platnom znení.

V Košiciach, dňa

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

V Raslaviciach, dňa

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

