
Predávajúci:

Zastúpená:

IČO:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Telefón:

a

Kupujúci:

Sídlo:

Zastúpená:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Telefón:

K Ú P N A Z M L U V A 1700913/01

Článok l.
Zmluvné strany

ARJO-HUMANIC SK, s.r.o.

Školská 428, 059 35 Batizovce

Ing. Jánom Hudákom - konatel'om

36679607

SK 2022249757

ČSOB Poprad

4004187501/7500

052/7756510, 0903 601897

Gerium

Pri trati 47, Bratislava

PhDr. Miroslava Čembová, MPH - riaditel'ka

31755534

2020957081

ČSOB Bratislava

25832583

02/40240114, 0905473 211

uzavreli nižšie uvedeného dňa v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení túto kúpnu
zmluvu (ďalej len "Zmluva"):

Článok II.
Predmet zmluvy

Predmet zmluvy bude dodávka tovaru - Hygienické zdvíhacie hydraulické zariadenia zabezpečenie manipulácie
a s imobilnými a ťažko mobilnými prijímatel'mi sociálnych služieb - typ tzv. hygienická hydraulická zdvíhacia
stolička.
Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene v celkovej výške 3890,70 vrátane DPH
V cene sú zahrnuté bankové poplatky, poistenie, doprava, inštalácia a zaškolenie.
Predmet plnenia bude presne zodpovedať obsahu víťaznej ponuky a bude v súlade so špecifikáciou stanovenou
vo výzve.

Všeobecné podmienky:

Článok III.
Podmienky dodania tovaru

1. Kupujúci zaplatí predávajúcemu za riadne dodaný predmet plnenia kúpnu cenu (ďalej "kúpna cena"), ktorá
bude presne zodpovedať cene ponúknutej uchádzačom v rámci víťaznej ponuky.

2. Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán
bude podkladom k vystaveniu a úhrade faktúry. Prílohou preberacieho protokolu budú dokumenty
potvrdzujúce zhodu s európskymi smernicami, v zmysle požiadaviek práva EÚ a užívatel'ská dokumentácia.
Predávajúci zašle kupujúcemu faktúru minimálne v dvoch vyhotoveniach najneskôr do 10 dní odo dňa
prevzatia predmetu plnenia kupujúcemu.



3. Lehota splatnosti riadne vystavenej faktúry bude 30 dní od jej doručenia kupujúcemu. Peňažný záväzok
kupujúceho vyplývajúci z tejto Zmluvy bude splnený dňom odpísania príslušnej sumy z jeho účtu v prospech
účtu kupujúceho

4. Faktúra musí obsahovať:
- všetky náležitosti stanovené v §71 zákona Č. 222/2004 Z.z, o dani z pridanej hodnoty v znení

neskorších predpisov
5. Ak dodávatel' neuvedie vo faktúre ktorýkol'vek údaj požadovaný v tomto bode, je to dôvod na vrátenie

faktúry bez jej uhradenia na prepracovanie. Počas prepracovania faktúry nie je kupujúci v omeškaní
s úhradou faktúry

Článok IV.
Miesto plnenia

1. GERIUM, Pri trati 47,82106 Bratislava

Článok V.
Termín plnenia

1. Predmet plnenia musí byť riadne dodaný v lehote do 30 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti Kúpnej
zmluvy.

Článok VI.
Záručná doba

1. Záručná doba na dodané zariadenie je 24 mesiacov a začne plynúť dňom riadneho odovzdania predmetu
plnenia kupujúcemu.

2. Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté neodborným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením,
nedbanlivosťou či nerešpektovaním pokynov výrobcu

3. Zmluvné strany sa budú riadiť § 422 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo
zodpovednosti za vady tovaru. Kupujúci je povinný oznámiť vady tovaru písomne dodávatel'ovi bezodkladne
po tom, čo ich zistí.

4. Prijatie dodávky, spôsob reklamácie a zodpovednosť za škody, vrátane škôd tretím osobám sa riadia
ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení

Článok VII.
Servisné podmienky a garancie

1. Záručný servis zaisťuje predávajúci na vlastné náklady. Nástup na záručný a pozáručný servis je 48 hodín
po písomnom nahlásení na fax 052/7756510 alebo mail: obchod@arjo-humanic.sk.

Článok VIII.
Sankcie za porušenie zmluvy, úrok z omeškania a náhrada škody

1. Za omeškanie predávajúceho s riadnym dodaním predmetu plnenia (vrátane jeho inštalácie a uvedenia do
prevádzky) má kupujúci nárok na sankciu vo výške 0,05% z kúpnej ceny za každý deň omeškania.
Omeškanie s riadnym dodaním predmetu plnenia trvajúce viac ako 30 dní sa považuje za podstatné
porušenie Zmluvy a oprávňuje kupujúceho na odstúpenie od Zmluvy.



2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry má predávajúci voči kupujúcemu nárok na úrok z
omeškania vo výške 0,03 % z nezaplatenej faktúrovanej sumy za každý deň omeškania

Článok IX
Všeobecné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť i účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami
2. Predávajúci je povinný pri uzatvorení zmluva predložiť kópie prehlásenia o zhode, alebo doplňujúce podklady

k nim, certifikáty vydané autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami Európskych spoločenstiev,
ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov s technickými špecifikáciami. Na základe
požiadavky kupujúceho, predávajúci sa zaväzuje predložiť aj originál, alebo úradne overené kópie týchto
dokladov.

3. Predávajúci sa zaväzuje oboznámiť v mieste dodania obsluhujúci personál kupujúceho s podmienkami
užívania predmetu kúpy a spôsobom manipulácie s imobilnými klientmi do troch pracovných dní odo dňa
dodania tovaru.

4. Zmluvu je možné meniť či doplňat len písomne a to so súhlasom oboch zmluvných strán.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa budú snažiť riešiť všetky spory, ktoré prípadne vyplynú z výkladu a

realizácie tejto zmluvy zmierom. Ak nebude zmierlivé riešenie sporu možné, je ktorákol'vek zo strán
oprávnená podať v zmysle procesnoprávnych predpisov návrh na vydanie rozhodnutia vo veci na vecne a
miestne príslušnom súde.

6. V ostatných záležitostiach, bližšie neupravených v tejto zmluve, platia príslušné ustanovenia Obchodného
zákonníka v platnom znení.

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, že jej ustanoveniam rozumejú a súhlasia s tým, aby
upravovali ich vzájomné práva a povinnosti tak, ako je uvedené v zmluve. Účastníci ďalej vyhlasujú, že ich
zmluvná voľnosť nie je v žiadnom smere obmedzená a že ide o slobodný a vážny prejav ich pravej a
skutočnej vôle, na čoho dôkaz ju nižšie uvedeného dňa podpisujú.

8. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch z ktorých kupujúci obdrží tri vyhotovenia a predávajúci jedno
vyhotovenie.

V Bratislave dňa: 1- lf. 2tll3

Ing. Ján Hudák - kon
/ predávajúci/

PhDr. Miroslav Čembová
Riaditel'ka
/ kupujúci /


