Kúpna zmluva č. 101104_006
uzavretá v súlade s ust. § 409 Obchodného zákonníka
_____________________________________________________________________________________

Čl. 1. Zmluvné strany
Kupujúci:

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9
042 00 Košice

Zástupca na rokovanie
vo veciach zmluvných :

prof. Ing. Gabriel Weiss, PhD.

IČO:

00397610

IČ DPH:

SK2020486710

Bankové spojenie:

Bežný účet 2 F BERG TU

Číslo účtu:

7000151425/8180

Registrácia:

verejná vysoká škola na základe zák. č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len ako „kupujúci“)

a

Predávajúci:
ABEM Instrument AB
Lofstroms Allén 1
172 66 Sundbyberg
Sweden
Zástupca na rokovanie
vo veciach zmluvných:
Wissam Faraj, Manažér podpory predaja
Bankové spojenie:

Svenska Handelsbanken, Stockholm, Sweden

Číslo účtu:

IBAN No. SE02 6000 0000 0001 2318 9438

tel. :

+46 8 564 88 300

fax :

+46 8 28 11 09

e-mail:

sales@abem.se

(ďalej len ako „predávajúci“)
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Čl. 2. Východiskové podklady a údaje
1. Kupujúci a predávajúci (ďalej len ako „zmluvné strany“) uzatvárajú túto zmluvu v súlade ORGALIME,
na základe ktorej sa zmluvné strany dohodli na dodávke tovaru špecifikovanom v predmete tejto
zmluvy.

Čl. 3. Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je dodanie prístroja Vibraloc aj s príslušenstvom (podľa prílohy č. 1) od
predávajúceho kupujúcemu. Dodanie prístroja kupujúcemu bude realizované leteckou prepravou.
2. Technická špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou
tejto zmluvy.
3. Kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar prevziať a zaplatiť. Súčasťou dodávky sú záručné listy a návody na
obsluhu.

Čl. 4. Čas a miesto dodania
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar na medzinárodné letisko v Košiciach v decembri 2011 alebo do
dvoch mesiacov od podpísania tejto zmluvy. Dodacia lehota je deň, keď opustí priestor Abem.
2. Predávajúci môže doručiť tovar vo forme čiastkových dodávok.
3. Miesto dodania je : medzinárodné letisko v Košiciach
4. O odovzdaní dodaného predmetu zmluvy bude podpísaný dodací list, ktorý bude potvrdený
zástupcami oboch zmluvných strán.
5. Predávajúci sa zaväzuje doručiť elektronicky informáciu o termíne dodania predmetu zmluvy najneskôr
2 pracovné dni pred dodaním na emailovú adresu viera.listiakova@tuke.sk a iveta.solcaniova@tuke.sk

Čl. 5. Termín platnosti zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára na jeden obchodný prípad do skončenia dodávky predmetu zmluvy.

Čl. 6. Cena a platobné podmienky
1. Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavok na predmet plnenia zmluvy.
2. Cena kompletného predmetu zmluvy vrátane príslušenstva je výsledná cena pre kupujúceho a zahŕňa
dopravné náklady vrátane doručenia predmetu zmluvy na miesto dodania, poistné a balenie. Cenová
kalkulácia podľa ponuky od predávajúceho je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
3. Celková cena bez DPH za celý predmet plnenia zmluvy je vo výške :
-

spolu za predmet plnenia zmluvy bez DPH 9084,86 EUR,

Slovom deväťtisícosemdesiatštyri eur a osemdesiatšesť centov.
4. Ceny sú spracované v súlade s ORGALIME, sú maximálne a záväzné počas platnosti zmluvy.
5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa tejto zmluvy, kupujúci je oprávnený vrátiť ju
predávajúcemu na doplnenie. Predávajúci vystaví opravnú faktúru do 15 dni od dátumu vystavenia
faktúry. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry
kupujúcemu.
6. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní od dňa doručenia faktúry kupujúcemu.
7. V prípade, ak dátum splatnosti pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, za deň
splatnosti sa bude považovať nasledujúci pracovný deň.
8. Faktúra je zaplatená v čase, kedy dôjde k priatiu úhrady na bankový účet dodávateľa.
9. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k dodanému tovaru vyšpecifikovanému v zmluve výlučne po
prevzatí tovaru na mieste dodania.
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10. Kupujúci má právo po komunikácii s predávajúcim odmietnuť prevzatie dodávky a vrátiť ju na náklady
predávajúceho v prípade, že sa predmet dodávky nezhoduje s predloženou ponukou predávajúceho.

Čl. 7. Záruky a servis
1. Predávajúci poskytne na predmet zmluvy záruku v trvaní 24 mesiacov od dodania, minimálne však
v lehote garantovanej výrobcom daného zariadenia alebo jeho komponentov.
2. Kupujúci oznámi vadu predmetu dodávky na tel. číslo +46856488300, alebo e-mailom na adresu:

sales@abem.se
3. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má kupujúci právo požadovať a predávajúci má
povinnosť bezplatne odstrániť vady tovarov, ak porucha nastala pri správnom zaobchádzaní
s prístrojom.
4. Predávajúci sa zaväzuje odstrániť prípadné vady tovarov v záručnej dobe po písomnom nahlásení
faxom alebo emailom, podpísaným kompetentným pracovníkom kupujúceho v lehote do 30 pracovných
dní od prijatia zariadenia v priestoroch Abem, alebo diaľkovo aktualiyovať v prípade potreby.
5. Zodpovednosť za vady tovaru preberá predávajúci podľa ustanovení v ORGALIME.

Čl. 8. Úroky z omeškania a zmluvné pokuty
1. V prípade nedodržania dohodnutého termínu dodania požadovaného predmetu plnenia vrátane
uvedenia do prevádzky môže kupujúci účtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,04 % za
každý deň omeškania z celkovej zmluvnej ceny nedodaného predmetu plnenia.
2. Ak je kupujúci v omeškaní so splnením peňažného záväzku, môže predávajúci účtovať
objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,04 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.
3. Ak predávajúci mešká s odstránením závad v zmysle čl. 7. tejto zmluvy, môže kupujúci účtovať
predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,04 % za každý deň omeškania z celkovej zmluvnej ceny
vadného predmetu zmluvy.

Čl. 9. Vyššia moc
1. Zmluvní partneri sú zbavení zodpovednosti platiť úrokové sadzby v prípade čiastočného alebo úplného
neplnenia zmluvných povinností podľa tejto zmluvy v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku vyššej
moci. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu
ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, štrajk, živelné pohromy, povstanie atď.
2. Ten zmluvný partner, ktorý sa odvolá na vyššiu moc, je povinný toto oznámiť druhej strane najneskôr
do 5 dní od vzniku tejto skutočnosti a požiada o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času
plnenia.
3. Na požiadanie zmluvného partnera, ktorému boli oznámené okolnosti vyššej moci, je povinný
oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz druhej zmluvnej strane.
4. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky
odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.
5. Ak okolnosti vyššej moci netrvajú dlhšie ako 3 mesiace, zmluvní partneri sú povinní plniť svoje
povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, pričom lehota plnenia sa predlžuje o dobu trvania vyššej moci.

Čl. 10. Osobitné dojednania
1. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú, že budú chrániť a utajovať privilegované informácie
a skutočnosti, ktoré im boli zverené druhou zmluvnou stranou a neposkytnú ich tretím osobám, alebo
tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako je plnenie tejto zmluvy.
2. Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť tejto zmluvy:
a. Dohodou oboch zmluvných strán
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b. odstúpením od zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení tejto zmluvy
ktoroukoľvek zo zmluvných strán.
3. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej
zmluvnej strane.
4. Za závažné porušenie tejto zmluvy sa považuje:
a. zo strany kupujúceho sa považuje neuhradenie faktúry do 14 dní po lehote splatnosti
b. zo strany predávajúceho sa považuje nedodržanie termínu dodávky.

Čl. 11. Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany prehlasujú, že v čase uzavretia tejto zmluvy nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by
bránili, alebo vylučovali uzavretie takejto zmluvy, resp. ktoré by mohli byť vážnou prekážkou k jej
splneniu.
2. Táto zmluva je platná a účinná dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
3. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov, ktoré musia byť
odsúhlasené písomne oboma zmluvnými stranami a stanú sa jej neoddeliteľnou súčasťou.
4. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami
6. V prípadoch, ktoré nie sú v zmluve uvedené, riadi sa vzťah zmluvných partnerov ustanoveniami v
ORGALIME
7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:
-

príloha č. 1 – prílohu tvorí potvrdenie objednávky predávajúcim, kde je uvedená technická
špecifikácia premetu plnenia zmluvy s kalkuláciou ceny

8. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, pričom každá zmluvná strana obdrží po dve
vyhotovenia.

V Sundbyberg, Sweden dňa 30.9.2011
Predávajúci:
Wissam Faraj, v.r.
manažér podpory predaja

V Košiciach dňa 6.10.2011
Kupujúci:
prof. Ing. Gabriel Weiss, PhD., v.r.
dekan fakulty
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