
Kúpna zmluva
uzatvorená podl'a § 409 zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení

neskorších predpisov
(v ďalšom aj ako ,,zmluva")

Článokl.
Zmluvné strany

Predávajúci: BELLIMPEX s.r.o.
Kossuthova 6, 943 01 Štúrovo
IČO: 36 705 390
IČ DPH: SK2022286629
zast.: Mikuláš Németh - konatel' spoločnosti
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Nitra
v oddieli: Sro, vo vložke č.: 19019/N

(v ďalšom aj ako ,,Predávajúci")

a

Kupujúci: Obecný úrad Donovaly
97639 Donovaly 3
IČO: 00313 386
zast.: Miroslav Daňo - starosta obce

(v ďalšom aj ako ,,Kupujúci")
(Predávajúci a Kupujúci spolu aj ako ,,zmluvné strany")

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto Zmluvy je závazek Predávajúceho dodat' Kupujúcemu tovar
vyšpecifikovaný v bode 2.2 Zmluvy na miesto montáže, a závazek Kupujúceho
zaplatit' Predávajúcemu kúpnu cenu uvedenú v článku III. tejto Zmluvy. Miestom
montáže je: obec Donovaly.

2.2 Na účely tejto Zmluvy Tovarom sa rozumie:
Merač teploty vozovky a vzduchu s LED hodinami s GPS synchronizáciou a
GPRS prenosom na FTP server.

Merač teploty vozovky a vzduchu je vhodné výlučne na napájanie z 230V/50Hz
Počet kusov: 2 ks
Minimálny rozmer: 160 x 80 cm
(ďalej aj ako "Tovar")



Článok III.
Práva. a povinnosti zmluvných strán

3.1 Kupujúci sa zavazuje na vlastné náklady zabezpečit' pre Predávajúceho:
- prípojku 230V/50Hz,
- montážnu plošinu cca. na 4 hodiny
- povolenie na osadenie Tovaru - podl'a potreby
- 2 ks SIM karty s GPRS prenosom.

3.2 Predávajúci je povinný Kupujúcemu dodat' Tovar v súlade s podmienkami
upravenými v tejto Zmluve. Kupujúci je povinný Tovar prevziat', dodací list
podpísat' a potvrdit'.

3.3 Kupujúci sa zavazuje zabezpečit' demontáž jestvujúceho merača teploty a
vzduchu, ktorá sa v čase podpisu tejto zmluvy nachádza v obci Donovaly a na
miesto ktorého bude namontovaný Tovar, ktorý tvorí predmet tejto Zmluvy.

3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci je oprávnený na každý kus Tovaru
umiestnit' svoju reklamu po dobu minimálne 5 rokov odo dňa namontovania
Tovaru. Kupujúci je povinný zachovat' reklamu Predávajúceho v dobrom stave,
t.j. v stave v akom Predávajúci svoju reklamu umiestnil na Tovar a povolit'
Predávajúcemu kedykol'vek počas 5 rokov svoju reklamu na Tovare obnovit',
vymenit' alebo zmenit', a to i bez súhlasu Kupujúceho.

ČlánoklV.
Kúpna cena

4.1 Kúpna cena Tovaru je stanovená pre Kupujúceho vo výške 1.200,- EUR, pričom
bežná predajná cena za 1 ks Tovaru je vo výške 2.500,- EUR vrátane DPH (2 ks
Tovaru 5.000,- EUR vrátane DPH).
Podrobný rozpis kúpnej ceny je nasledovná:

Cena za 1 ks Tovaru bez DPH
DPH20%
Celková cena za Tovar vrátane DPH za 2 ks

500 EUR
100 EUR

1.200 EUR

4.2 Kúpna cena za Tovar zahřňa dopravu na miesto montáže, montáž a zaškolenie
zamestnanca Kupujúceho objednaného množstva Tovaru.

Článok V.
Fakturácia

5.1 Termín dodania Tovaruje do 30.08.2013.

5.2 Predávajúci sa zavazuje vystavit' faktúru za dodaný Tovaru Kupujúcemu deň
odovzdania Tovaru, najneskór však do 7 pracovných dní od dátumu vykonania
montáže Tovaru.



5.3 Kupujúci sa zavazuje vystavenú faktúru za odobratý Tovar uhradiť
Predávajúcemu do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru, najnesk6r do dátumu
splatnosti uvedenej na vystavenej faktúre a to bezhotovostným prevodom na
bankový účet Predávajúceho uvedeného v Článku I. tejto Zmluvy.

5.4 Ak Kupujúci nezaplatí kúpnu cenu uvedenú v Článku IV. tejto Zmluvy v lehote
splatnosti podl'a Článku V. je povinný zaplatiť Predávajúcemu zmluvnú pokutu
vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania, a to až do zaplatenia.

Článok VI.
Zmluvná pokuta

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porusema povinnosti Kupujúceho
ustanovenú v článku 3 ods. 3.4 alebo premiestnenia ktoréhokol'vek Tovaru
z miesta montáže, Kupujúci je povinný uhradiť bežnú predajnú cenu Tovaru
uvedenú v článku 4 ods. 4.1 a to tak, že už uhradená kúpna cena bude odpočítaná
z bežnej kúpnej ceny Tovaru (d'alej iba ako .zmluvná pokuta"). Kupujúci je
povinný zaplatiť Predávajúcemu zmluvnú pokutu na základe faktúry vystavenej
Predávajúcim. Splatnosť faktúry na zmluvnú pokutuje 14 dní odo dňa doručenia.

Článok VII.
Záruka a reklamácia

6.2 Predávajúci poskytuje Kupujúcemu na Tovar záruku 24 mesiacov. Záruka sa
nevzťahuje na mechanické poškodenia, pre prípad vyššej moci, blesku, krádeže,
neodborného zásahu, poškodenia cudzím zavinením, prepatia zo siete 230V a
pod.

6.3 Predávajúci poskytuje aj mimo záručné opravy Tovaru po uplynutí všeobecnej
záruky a predlženej záruky na základe písomnej objednávky Kupujúceho
a potvrdenia objednávky mimo záručnej opravy Predávajúcim. Mimo záručná
oprava bude poskytnutá za nasledovných podmienok:
- cena výjazdu na miesto opravy Tovaru je vo výške 0,40 EUR bez DPH za 1 km
spočítaného zo sídla Predávajúceho (Kossuthova 6, 943 01 Štúrovo).

- cena práce (vykonania opravy) je vo výške 30,- EUR bez DPH za každú začatú
hodinu práce (vykonania opravy).

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia

7.1 Zmluvné strany sa s touto zmluvou riadne oboznámili. Súhlasia s jej obsahom a
na znak súhlasuju obe strany vlastnoručne podpísali.

7.2 Táto zmluva je podpísaná v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom
každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.



7.3 Táto zmluva nadobúda platnost' dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a
účinnost' v zmysle § 47a zákona č. 54612010, ktorým sa doplňa zákon Č. 40/1964
Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a
doplňajú niektoré zákony v deň nasledujúci po zverejnení zmluvy na webovom
stránke Kupujúceho.

7.4 V zmysle ustanoveni a § 7 ods. 1 zákona Č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov podpisom tejto zmluvy Predávajúci súhlasí
so zverejnením údajov v rozsahu uvedenom v záhlaví tejto zmluvy (okrem údaje
o čísla účtu Predávajúceho) za účelom povinného zverejnenia zmluvy v zmysle
§5a zákona Č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení
neskorších predpisov.

V Donovaloch, 27.06.2013 V Donovaloch, 27.06.2013


