KÚPNA ZMLUVA
Č. 1/2018
uzavretá v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka

Odberateľ:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Štatutárny zástupca:
Osoba oprávnená konať
vo veciach zmluvy:
Kontakty:
(ďalej len odberateľ)
Dodávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpená:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Osoba oprávnená konať
vo veciach zmluvy:
kontakty:
(ďalej len dodávateľ)

Kysucké múzeum v Čadci
Moyzesova 50, 022 01 Čadca
36145076
2021439563
nie sme platiteľom DPH
Štátna pokladnica
SK42 8180 0000 0070 0052 0171
MVDr. Miloš Jesenský, PhD., riaditeľ
Mgr. Michaela Jozeková
041/4321386, 041/4397350

ERPOS, spol. s r.o.
Vysokoškolská 4 ,0 10 08 Žilina
Ing. Ľubomír Gašperec
31588506
2020449079
SK2020449079
Československá obchodná banka, a.s.
SK85 7500 0000 0040 0124 5024
Ing. Ľubomír Gašperec
041/5004023

Článok. 1
Predmet kúpy
Dodávateľ sa zaväzuje dodať odberateľovi železničné podvaly špecifického rozmeru a odberateľ
sa zaväzuje tento tovar od predávajúceho prevziať.
Špecifikácia:
Materiál: dubové drevo (dub cérový je zakázaný).
Rozmery (mm): profil 160 x 260 mm, dĺžka 1500 mm.
Podvaly impregnované povolenými impregnačnými olejmi.
Podvaly pred impregnáciou s vlhkosťou < 30%.
Podvaly bez predvŕtaných otvorov pre podvalové skrutky.
Podvaly z bočných strán s klasickou podvalovou mriežkou.
Množstvo 800 ks.
Čl. 2
Kúpna cena
Odberateľ sa zaväzuje za predmet kúpy zaplatiť cenu 45.888,- € (slovom:
štyridsaťpäťtisícosemstoosemdesiatosem eur) s DPH.
Dodávateľ bude objednávateľovi fakturovať zmluvnú cenu za celý predmet zmluvy. Faktúru
doloží dodacím listom alebo preberacím protokolom do 15.12.2018.
Splatnosť faktúry je do 14 dní odo dňa vystavenia dodávateľom, pričom za deň finančného
plnenia sa považuje deň odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu
dodávateľa.

Čl. 3
Termíny plnenia
Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy uvedený v Čl. 1 tejto zmluvy najneskôr do
15.12.2018.
Čl. 4
Preprava tovaru
Predmet kúpy bude pri preprave zabezpečený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho
poškodeniu počas prepravy. Cena za prepravu je súčasťou kúpnej ceny predmetu kúpy. Miesto
plnenia Skanzen Vychylovka ~ Nová Bystrica (SR).
Čl. 5
Zodpovednosť za vady tovaru
Zmluvné strany sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom
znení, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady.
Prípadné nedostatky predmetu kúpy bude odberateľ reklamovať písomne u dodávateľa v lehote 3
mesiacov odo dňa prevzatia.
Čl. 6
Ostatné ustanovenia
Dodávateľ prehlasuje, že oboznámil odberateľa s technickým stavom predmetu zmluvy a že
žiadne skryté vady, o ktorých musel vedieť, kupujúcemu nezatajil.
Zaplatením dohodnutej ceny a prevzatím tovaru nadobúda odberateľ vlastnícke právo k predmetu
zmluvy podľa Čl. 1. Týmto okamihom prechádza naň i nebezpečenstvo náhodnej skazy
a náhodného zhoršenia predmetu kúpy.
Čl. 7
Záverečné ustanovenia
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim
dňom po dni zverejnenia na webstránkach objednávateľa.
Zmluvu je možné zrušiť alebo zmeniť po vzájomnej dohode zmluvných strán v písomnej forme.
Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola
dohodnutá v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej vôle, určite,
vážne a zrozumiteľne.
Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach. Každá zmluvná strana dostane dve
vyhotovenia.
V Žiline dňa 13.11.2018

V Čadci dňa 20.11.2018

…………………………………
Ing. Ľubomír Gašperec v.r.
konateľ spoločnosti ERPOS, spol. s .r.o.

………………………………….
MVDr. Miloš Jesenský, PhD., v.r.
riaditeľ Kysuckého múzea v Čadci

