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KÚPNA ZMLUVA

uzatvorená podľa 5409a nasl. Obchodného zákonníka

l.
Zmluvné strany

Predávajúci: NORWIT SLOVAKIA, spol. s.r.o.
Hraničná 4533/2A
05801 Poprad
IČO: 31734553
IČ DPH: SK2020515376
Bankové spojenie: SLSP Poprad
čislo účtu: SK79 09000000000492274357
v zastúpení: Martin Benko -konateľ

(ďalej len predávajúci)

a

Kupujúci: Obec Vajkovce
Vajkovce 84
044 43 Vajkovce
ico: 00324841
DPH: 2021245105

(ďalej len kupujúci)

II.
Predmet kúpnej zmluvy

Predmetom zmluvy je dodavka minirýpadla KUBOTA KX27—4 s prislušenstvom ,výrobné číslo: 56027

Il.
Termín 8 miesto plnenia

Termin dodania predmetu zmluvy bude stanovený podľa dohody a aktuálnych prepravných možnosti,
v obdobi 21 .6- 30.6.2021.
Miesto dodania predmetu zmluvy je v mieste sidla Obecného úradu Obce Vajkovce.
Prevzatie stroja potvrdí kupujúci ,. 4 "IM-mu v deň ,. ' stroja ' pr j'lřeho
protokolu, čím je potvrdená kompletnosť a úplnosť dodávky.
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III.
Kúpna cena

Kúpna cena je stanovená dohodou medzi predávajúcim a kupujúcim.
Cena predmetu zmluvy bez DPH je 34.757;EUR, slovom tridsat'štyriticisedemstopat'desiatsedem
Eur.
K cene stroja je účtovaná DPH v zmysle aktuálneho platného zákona. Konečná cena s DPH je
41708.40 EUR

IV.
Platobné podmienky:

Predávajúci vystaví kupujúcemu riadnu faktúru-daňový doklad v deň podpisu zmluvy tj. 21.6.2021
Kupujúci sa zaväzuje uhradiť cenu za predmet zmluvy do dátumu splatnosti ído 14 dní/.

V.
Zmluvné sankcie

Zmluvné strany sa ďalej 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 pripade
odovzdať bezodkladne predmet kúpy predávajúcemu. Kupujúci má nárok na náhradu za použivanie
stroja vo výške 300 Eur za deň, počínajúc dňom odovzdania stroja.

VI.
Osobitné dojednania

Predávajúci podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že oboznámil kupujúceho s technickým stavom
predmetu zmluvy, ktorý je v stave zodpovedajúcom novemu nepoužívanemu stroju.

Predávajúci zabezpecí dodanie predmetu kúpnej zmluvy na miesto plnenia. t.j. K Obecnemu
úradu Vajkovce.

Pri odovzdaní rýpadlá Kubota zabezpečí predávajúci inštaláciu a odskúšanie predmetu plnenia
a zaškolenie max. 2osob.

Súčasťou kompletnej dodávky rýpadlá Kubota KX27—4 je uvedené prislušenstvo. ktoré je už
zahrnuté v konečnej cene: podkopová lyžica 300 mm, podkopová lyžica 600 mm, hydraulická
svahovacia lyžica 1.200mm.

VII.
Záručné podmienky

Záručné podmienky poskytuje NORWIT SLOVAKIA, spol. s r.o. ako autorizovaný predajca rýpadiel
KUBOTA a autorizovaný servisný zástupca KUBOTA na Slovensku.

Záruka na mínirýpadlo Kubota KX27—4 je 24 mesiacov do maximálneho počtu 2.000 motohodín. odo
dňa prevzatia rýpadlá.

Rozšírená záruka na material pokračuje po ukončení 2 ročnej plnej záruky a jej trvanie je ohraničené
dobou 36 mesiacov do maximálneho poctu 4.000 motohodln. Podmienkouje dodržanie výrobcom
stanovených predpísaných servisných úkonov v autorizovanom servise NORWIT SLOVAKIA, spol.
s r.o.
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VIII.
Záverečné ustanovenia

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu kúpnej zmluvy dňom uhradenia úplnej kúpnej ceny.

Meniť alebo dopĺňať text kúpnej zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platne,
ak budú riadne potvrdene a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy, ktoré nie sú v nej upravene, sa budú posudzovať podľa
prislušných ustanovení obchodneho zákonníka SR, prípadne iných právnych predpisov SR.

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Kúpna
Zmluva je vyhotovená vo dvoch vyhotoveniach. z ktorých jeden obdrží kupujúci a jeden predávajúci.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je zrozumiteľná
a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu voľu. nie je uzatvorená vtiesni za nevýhodných
podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

V Poprade dňa: 21.6.2021 Vo Vajkovciach dňa 21.6.2021
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