
KÚPNA ZMLUVA
uzavretá podľa §409 a nasl. Obchodného zákonníka

Číslo zmluvy: 11/2011 - KZ

l.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Predávajúci:
SCHAFY spol. s r.o.,
Továrenská 3, 901 01 Malacky
v zastúpeni konateľom I

bankové spojenie : .
IČO: 17332575
DIČ : 2020356866
IČ pre DPH: SK2020356866
tel.: +421 34 7746614
fax: +421 34 7746615
e-mail: obchod@schafy.sk
mobil:
zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel Sro, vložka č.: 12994/B

1.2 Kupujúci:
-, Správa kultúrnych a �portových zariadení mesta Trnava,

Hlavná 17, 91701 Trnava
v zastúpení riaditeľom .
bankové spojenie: '. __ , •... .._ ...
IČO: OO 598135
DIČ: 2021190963
IČ pre DPH: SK2021190963
tel.: +421 33 3236 437
fax: +421 335936241
e-mail: @skasz.trnava.sk
www.skasz.trnava.sk

II.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom zmluvy je : "Kontajner pre kúpalisko Castiglione v Trnave".

2.2 Predávajúci sa zaväzuje vyrobiť a dodať kupujúcemu 1 ks kontajnera v rozsahu dohodnutej
dispozície vrátane dopravy a osadenia kontajnera na mieste určenia v súlade s cenovou ponu-
kou zo dňa 29.11.2011.

2.3 Predávajúci potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou požadovaného
tovaru, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky dodania kontajnera a že disponuje
takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k dodaniu a osadenia kontajnera potrebné.

2.4 Kupujúci sa zaväzuje predmet zmluvy dodaný v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť do-
hodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

III.
ČAS A MIESTO DODANIA

3.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy uvedený v čl. II. tejto zmluvy v ter-
mine do: 23.12.2011.

3.2 Termín a čas dodania bude upresnený telefonicky, prípadne e-mailom.

mailto:obchod@schafy.sk
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3.3 Miestom dodania je kúpalisko Castiglione, J. Slottu 45, 91701 Trnava.

IV.
ODOVZDANIE A PREVZATIE TOVARU

4.1 Povinnosť dodať predmet zmluvy riadne a v dohodnutom čase splni predávajúci jeho odovzda-
nim kupujúcemu vrátane osadenia na mieste určenia.

4.2 Predávajúci sa zaväzuie pri dodani predmetu zmluvy kupujúcemu odovzdať:
4.2.1 - osvedčenia o druhoch použitých materiálov - certifikáty,
4.2.2 - revíznu správu elektro,
4.2.3 - preberací protokol o odovzdaní a prevzatí,
V prípade nepredloženia uvedených dokladov má tovar vady.

4.3 Ak je pri odovzdávaní a preberaní tovaru preukázateľne zistené, že tovar má vady, kupujúci to-
var neprevezme a spiše s predávajúcim zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich od-
stránenia. Predávajúci je povinný tovar odovzdať bezodkladne po ich odstránení.

V.
KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Zmluvné strany sa dohodli na maximálnej cene dodaného tovaru v zmysle zákona č.18/1996 Z.z.
o cenách a vyhlášky Č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, vo výške 7786,80 eur
s DPH, slovom: sedemtisícsedemstoosemdesiatšesť eur a 80 centov vrátane DPH,
v členení:

cena bez DPH 6489,00 - EUR
DPH 19% 1 297,80 - EUR

5.2 Špecifikácia kúpnej ceny tvorí príloha Č. 1 tejto kúpnej zmluvy - cenová ponuka.

5.3 Kúpna cena predmetu zmluvy je stanovená vrátane dopravy a osadenia kontajnera na mieste
určenia t.j. kúpalisko Castiglione.

5.4 Kúpna cena bude uhradená na základe faktúry vystavenej predávajúcim po odovzdaní predmetu
zmluvy kupujúcemu.

5.5 Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa doručenia kupujúcemu a je podmienená pisomným potvrde-
nim prevzatia tovaru kupujúcim.

5.6 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. V prípade, že faktúra nebude obsahovať
náležitosti určené všeobecne záväzným predpisom, kupujúci je oprávnený vrátiť ju do terminu
splatnosti predávajúcemu na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti
a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry kupujúcemu.

5.7 Predávajúci nepožaduje preddavok na plnenie zmluvy.

VI.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

6.1 Predávajúci poskytne záruku na dodaný tovar 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
Záručná doba neplynie v čase, keď kupujúci nemohol tovar využívať pre vady, za ktoré zodpove-
dá predávajúci.

6.2 Ak sa počas záručnej doby vyskytnú vady, na ktoré sa vzťahuje záruka, kupujúci je povinný ich
reklamovať bezodkladne po ich zistení telefonicky, e-mailom pripadne faxom a následne písom-
nou formou.

6.3 Predávajúci sa zaväzuie začať s odstraňovaním vád ihneď po prijati reklamácie podľa bodu 6.2
a vady odstrániť v čo najkratšom čase, ktorého dlžku dohodnú zmluvné strany písomne.
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6.4 Ak predávajúci vady neodstráni v písomne dohodnutom čase, je kupujúci oprávnený dať ich
odstrániť na náklady predávajúceho sám.

VII.
ZMLUVNÉ POKUTY

7.1 Predávajúci je povinný zaplatiť pokutu vo výške 0,5% z dohodnutej kúpnej ceny za každý deň
omeškania v prípade, ak nedodrží termín plnenia uvedený v bode 3.1 tejto zmluvy.

7.2 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry za predmet zákazky, má predávajúci nárok
na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.

VIII.
OSTATNÉ USTANOVENIA

8.1 Predávajúci vyhlasuje, že tovar nie je zaťažený právami tretích osôb.

8.2 Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru
podľa čl. IV. tejto kúpnej zmluvy.

8.3 V prípade podstatného porušenia zmluvy má ktorákoľvek zo zmluvných strán právo od zmluvy
odstúpiť.

8.4 Kupujúci je povinný na vady zrejmé už pri prevzatí tovaru upozorniť predávajúceho na mieste
a v rozsahu vadného plnenia je oprávnený prevzatie odmietnuť, o čom spíšu zmluvné strany
zápis.

8.5 Predávajúci je pri realizácii predmetu zmluvy povinný dodržiavať všetky platné právne predpisy a
súvisiace STN a zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore umiest-
nenia predmetu zmluvy. V prípade pracovného úrazu, úrazu tretej osoby alebo mimoriadnej uda-
losti predávajúci plne preberá zodpovednosť za následky z toho vyplývajúce.

IX.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustano-
venia Obchodného zákonníka a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné v Slovenskej repu-
blike.

9.2 Meniť alebo coplňat text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých v ce-
lom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

9.3 Zmluva je zhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva obdrži kupujúci a jeden rovnopis obdrži
predávajuci.

9.4 Neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy je príloha Č. 1 - Cenová ponuka.

9.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Správy kultúrnych a športových zariadení
mesta Trnava (www.skasz.trnava.sk).

. ce,. \'2.. ô;l-v\
Zmluva bola zverejnená dňa: .

V Malackách, dňa ...~·.~~:..~.ft.

9.6

SCH A F V, spol. s r.o.
Továrenská 3, 901 01 Malacky

IČO: 17332575 IČ DPH: SK202Q356866
Zápis v Obchodnom repistri Okresnéno súdu

f.,ra.;slavd ;., vloi',~ S...O .. 2Sol/E ~.
\

\
predávajúci kup
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SCHAFY, spol. s r. o.
ked 'je stavenisko komfortom
Továrenská 3,901 01 Malacky

Vážený pán -

Správa kultúrnych a športových
zariadení Trnava

Váš list číslo/zo dňa Náš list číslo
2911112011-100

Vybavuje/if
'0911066430

Malacky
29.11.2011

Cenová ponuka kontajnerových systémov

Vážený pán Ing. I-

na základe Vášho dopytu Vám predkladám cenovú ponuku na výrobu kontajnerových systémov-
stavebných buniek spoL SCHAFY s. r. o. v nasledovnej špecifikácii:

l.

r VYBAVENIE KONTAJNERA
fKS fP6Pis-'-""-""'---""""""""""" """'"",.,.".,,,,-,.,,---,-.
.---- ._--------'._ "._,,, , ----.."'-_._---! 1 IVstupné dvere 875/2000 mm, plechovér I Interiérové dvere 846/1983 nňn-:ctr~~'-é-s""""W--C---'z'"':"ámk--:-o-m-l

r- Plastové okno 945/600 mm otváratel'no-sklopné bezII rolety s mrežour- Plastové okno 945/1200 mm, výdajné-;~onkajšou
II plastovou roletou a mrežou

~I Plastové okno 650/650 mm, sklo~~ežou ------'

Tel.: +421(0)34 7746614, Fax.: +421(0)34 774 6615, Email: obchod(á),schafy,sk, web: www.schafy.sk
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, vložka Sro, l2994/B

IČO: 17332575, mč: 2020356866, IČ DPH: SK2020356866

http://www.schafy.sk


SCHAFY, spol. s r. o.
keď je stavenisko komfortom
Továrenská 3,901 01 Malacky

,,-- __ ~ __ ~_~_~_~.'W'W~~~_,._._~ ,·.~.w~.,..........~..,_w_ _,
I
I

!' ·····I;::~~~~:~~:~~~··········1
II IŽiarovkové svietidlo 60 W ..----- I
6 IZásuvka 220 V ..__ .....~.~-_ .rl"~"-r~~~~~;;~~:;~~~~;_ww.........._~...~~_..-_.-

r ------,--~,~-.----
II IBojler 80 L so zásuvkou

• w.'_~"'''W_'''~' _

I Sprchovací box~-
I Umývadlo s batériou na teplú a studenú vodu

,............•...•......

I wc kompl~_t ._ ,..~._ , __ _._ _ _

It IOdpad + prívod vody
1380 V vstu~~~~;- ..w- _.- ..-.. . .

i.~ ~~. . ·,.....•...w~ •• ·._._._

I Bytový rozvádzač
,.... _._--.

I Vnútorná priečka cca 1 m
CenaEXW
bez DPH
Dodatočná
zľava
Doprava-
Trnava
Vyloženie
kontajnera
Spolu bez
DPH

DPH 20%

Cena s 20%
DPH

ínač

I
J 1

1

1

i
12

6379,- EUR

-100,- EUR

190,-EUR

20,- EUR I

6489,- EUR

1297,80 EUR

7786,80 EUR

Tel.: +421(0)34 774 6614, Fax.: +421(0)34 7746615, Email: obchod@schafy.sk, web: www.schafy.sk
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, vložka Sro, 12994/8

IČO: 17332575, DIČ: 2020356866, IČ DPH: SK2020356866

mailto:obchod@schafy.sk,
http://www.schafy.sk


-
FIRMA: Správa kult.a šport I

zariadení Trnava
FARBA: RAL 3000 - ohnivo červená-rám

RAL 7035 - svetlo šedá-steny
INERIER: biely
PODLAHA: PVC šedé
ELEKTRO CSN
CISLO: 1111644 I
TERMIN: do 23.12.2011
POCETKS: 1
TYP: Kancelársky kontajner so sanitárnym

zariadením s rozmermi
6055 x 2435 x 2591 mm

Odsúhlasil: o oo o o. o •• 0 ••••••• o o ••••••• f....•.

správa kult. a šport. zariaden'
mesta Trnava

Hlavná 11 " r .

917 OO TRNAVA t, /

Dátum: ...~.?."'''.20>\ "\..............................

'-

PP- plný panel, 1/2P-polpanel, OP- oknový panel, OPS-sanitáme okno, DP- dverový panel
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1 x Vstupné dvere 875/2000 mm kovové
1 x Interiérové dvere drevené 846/1983 mm
3 x Vypínač
1 x Neónové svietidlo 2x36 W
l x Neónové svietidlo lx36 W
l x Žiarovkové svietidlo 60 W
1 x Plastové okno 945/1200 mm výdajné

s vonkajšou plastovou roletou a mrežou
1 x Plastové okno 650/650 mm , sklopné s

mrežou
. 1 x Plastové okno 945/600 mm otvárateľno-
sklopné s mrežou
6 x Zásuvka 220V116A
l x zásuvka vodotesná
Vnútorné priečky
1 x WC komplet
1 x Sprchovací box so závesom
1 x umývadlo teplá + studená voda
1 x Bojler 80 L so zásuvkou
2 x 380 V vstup/výstup
1 x bytový rozvádzač
1 x odprad + prívod vody

BEZ TUNELOV!

Izolácia: 60/60/100 mm
(Podlaha, Steny, Strop)

Vypracoval:


