
:
KNIT-TEX CS, s.r.o. VUTCH - CHEMITEX, spol. s r.o.

Císlo zmluvy predávajúceho : l1015

Kupujúci:
Sídlo:
7astúpený:
ICO:
DIC:
Bankové spojenie:
Císlo účtu:
Telefón:
Zapisaný:
(ďalej len,,kupujúci'')

Predávajúci:
Síd1o:
Právna forma:
Zapisaný v:
Jtatutarny zastupca:
ICO:
DIČ:
tČ opH:
Bankové spojenie:
Císlo účtu v IBAN kóde:
Swift code
Te|. č.:
Fax' č.:
(ďalej len,,predávaj úci'')

t.

Číslo zmluvy kupujúceho : 16rl /f':tl/
!/ut

Kúpna zmluva
uzatvorená podl'a $ 409 a nasl. obchodného zákonnika

I.
Zmluvné strany

VÚTCH - CHBMITEX, spol. s r.o.
Rybníky 954,011 68 Ži|ina
Ing' Jozef Šesták, CSc.
3l 583 814
2Q20443843
Tatra banka, a.s.
2629822123tr100
+421 41 50 01 754
obchodný register okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka 1088/L

KNIT-TEX. s.r.o.
Balbínova 30l4||
spoločnosť s ručením obmedzeným
obchodní rejstřík Městského soudu Praha, odd. C, vložka 90697,
PhDr. Helena Šusterová' konatel'
2673896r
26738961
c22673896r
Komerční banka, a.s.
c29800000 05 1 447 6190207
KOMB CZPP
+420 323 655 285
+420 323 656 043

2.

lt.
Predmet zmluw

Predmetom tejto zmluvy je kúpa 
',Multifunkčného zosúkavacieho zariadenia DirectTwist

2B., vrátane manuálu a dodávky do miesta určenia.

Popis predmetu zmluvy:

- dvojhlavé multifunkčné zosúkavacie zariadenie DirecTwist2B (zariadenia má dve súkacie
jednotky)

jednaz hláv je lybavená prídavným zariadenim pre tkanie elasti;kej priadze
.*^L5Hňř*"*,ž
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KNIT-TEX CS, s.r.o. VÚTCH - CHEMITEX, spol. s r.o.

- qýchlosť súkaniaje až 18 000 otáčok zamin.

- rozsah zákrutov je až2 000 zákrutov/meter

- jemnosť priadze v rozsahu cca 90 denaž4 500 den

. až 8 súkaných priadzí

- nezávislý prevod od každého vretena

- volba zákrutov S alebo Z prekaždé Vreteno

Predávajúci sa na zák|ade tejto zmluvy a v rozsahu v nej vymedzenom zavázuje dodať
predmet zmluvy a previesť na kupujúceho vlastnícke právo.

Kupujúci sa zavázuje predmet zmluvy prevziať a zap|atiť zaň kúpnu cenu.

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo až úplným zap|atenim kúpnej ceny.

ilI.
Splnenie predmetu zmluly

1. Predávajúci sa zavázlje odovzdať celý predmet zmluvy kupujúcemu podl'a harmonogramu po
predchádzajúcom odsúhlasení presného termínu obidvoma zmluvnými stranami.

2. Miestom dodania predmetu zmluvy je vÚrcH - CHEMITEX, spol. s.r.o., Rybníky 954,
Ži\ina.

Uplné dodanie je kupujúci po prebratí predmetu zmluvy povinný na požiadanie predávajúceho
písomne potvrdiť v dodacom liste a preberacom protokole.

Predmet zmluvy je splnený zo strany predávajúceho prebratím predmetu zmluvy kupujúcim.

Iv.
Kúpna cena

Kúpna cena za predmet zm|uvy, vrátane cla, dovoznej prirážky, poistenia a dopravy na miesto
plneniaje určená v súlade so zákonom č. 1811996 Z, z. o cenách v zneni neskorších predpisov
a vyhlášky MF SR č.8711996 Z. z. dohodou ako cena pevná vo ýške

13 600,- EUR bez DPH.

K cene podl'a bodu 1 tohto článku bude pripočítaná DPH v zmysle platného zákona v čase
dodania tovaru.

v.
Platobné podmienky

Kupujúci sa zavázuje zaplattť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v zmysle čl. IV. tejto
zmluvy na zák|ade predložených faktúr.

Neoddelitelhou súčasťou faktúr bude dodací list a preberací protokol.

Kúpnu cenu uhradí kupujúci v dvoch splátkach:

3.

ÁŤ.

5.

J.

ÁŤ.

l.

2.

Il.

2.

aJ.

a) vo výške 50 % kúpnej ceny do 14 dní od podpisu zmluvy

Kúpna zmluva
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KNIT-TEX CS, s.r.o. YqTCH - CHEMITEX, spol. s r.o.

b) vo výške 50 %o do30 dní po dodaní tovaru

a to na zák|ade lystavených faktúr zo strany predávajúceho.

4. Každá faktúra musí obsahovať všetky náležitosti, stanovené v $ 71 ods. 2 zákonaě.222/2004
Zb. o dani zpridanej hodnoty v znení neskorších predpisov' vrátane označenia čísla zmluvy
godl'a evidencie predávajúceho. Ak predávajúci neúvedie vo faktúre ktoqýkol'vek požadovaný
údaj je to dÓvod na vrátenie faktúry bez jej uhradenia a bez následkov z omeškania.

vI.
Dodacie podmienky

l. Predávajúci zabezpeěi preclenie predmetu zmluvy a jeho doručenie ku kupujúcemu na vlastné
náklady.

Podmienka doručenia predmetu zmluvy podl'a INCOTERMS 2000 je DDP.
Deň doručenia predmetu zmluvy oznámi predávajúci kupujúcemu vopred. Kupujúci sa
zavázuje zásielku prevziať v oznámenom termíne.

4. Doručenie predmetu zmluvy bude dokladované podpisom oprávnenej osoby kupujúceho na
príslušnom sprievodnom doklade.

5. Kupujúci je povinný bez zbýoěného odkladu upozorniť predávajúceho na zjavné porušenie
balenia (obalov) pri preprave a na vady zrejmé už pri dóručení tovaru, spíšať o tom zápis
a odovzdať ho predávajúcemu.

6. Predávajúci odovzdá predmet zmluly v súlade s platnými záváznými predpismi, technickými
normami a podmienkami tejto zmluvy.

Predávajúci prehlasuje, že tovar nie je zaťažený právami tretích osób.

Deň protokolárneho preberania predmetu zmluvy oznámi predávajúci kupujúcemu najneskÓr
3 pracovné dni vopred. Kupujúci sa zavazuje preberať predmet 

'.iuuy u o'ná-.nom termíne.

Po protokolárnom prebratí predmetu zmluvy mÓže kupujúci riadne predmet zmluvy uživať a
predávajúci sa mu zavázuje toto užívanie dňom protokolárneho prebratia umožniť.

10. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho podl'a $ 455 a nasl. obchodného
zákonníka v čase prevzatiatovaru. Ustanovenia čl. VI ods. 6 ýmto nie sú dotknuté'

VII.
Záručná doba, servis a zodpovednost'za vady

l. Predávajúci ručí za vady zo záruky predmetu zmluvy podl'a čl. II tejto zmluvy po dobu 24
mesiacov od inštalácie. Záručná doba sa predlžuje o dobu poruchy ajej opravy v tomto
období.

2. V prípade vady zo záruky predmetu zmluvy počas záručnej doby má kupujúci právo na
bezp|atné odstránenie vád a predávajúci povinnosť vady odstrániť na svoje náklady.
Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vznikli poškodením predmetu zmluvy hrubou
nedbanlivosťou kupujúceho' jeho konaním v rozpore s inštrukciami ohl'adne používania
predmetu zmluvy' neodbornou prevádzkou, obsluhou a údržbou' používaním v rozpore

2.

aJ.

1.

8.

9.

'Palbínc'va 30/áívz- 12O OO Prlt
Kúpna zmluva
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KNIT-TEX CS. s.r.o. - CHEMITEX, spol. s r.o.

4.

5.

Predávajúci odstráni vady zo záruky predmetu zmluvy najneskÓr do 30 dní od písomnej
reklamácie závady kupujúcim. V prípade rozsiahlejšej záručnej opravy možno určiť termín jej
ukončenia vzájomnou písomnou dohodou. V prípade uzavretia servisnej zmluvy medzi
predávajúcim a kupujúcim su závázné termíny uvedené v servisnej zmluve.

Kupujúci za zavázuje uplatniť reklamáciu vady zo záruky predmetu plnenia bez zbytoěného
odkladu po jej zistení písomnou formou oprávnenému zástupcovi predávajúceho.

Ak je dodaním tovaru s vadami porušená zmluva podstatným spÓsobom' móže Kupujúci
v súlade s $ 436 a nasl. obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov uplatniť tieto
nároky:

a. požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie
chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie právnych vád,
požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opravitelhé,
požadovať primeranú zťavu zkúpnej ceny alebo
odstúpiť od zmluvy.

CL.VNI.
odstúpenie od zmluvy a úhrada súvisiacich nákladov

1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zm|uvy v ýchto prípadoch:

a. pri opakovanom porušení ustanovení zmluvy kupujúcim'
b. ak sa pred zap|atenim kúpnej ceny, začne konkurzné konanie na majetok kupujúceho'
c. ak sa pred zap|atenim kúpnej ceny zamietne návrh nazaěatie konkurzného konania v

dósledku nedostatku majetku kupujúceho'
d. v prípadoch stanovených obchodným zákonníkom.

2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v ýchto prípadoch:

a. pri oneskorení dodávky o viac ako 60 dní spósobenej hrubým zavinením zo strany
predávajúceho,

b. ak predmet dodania nie je totožný s predmetom určeným v zmluve,
c. v prípadoch ustanovených obchodným zákonníkom.

IX.
Sankcie

1. Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovné možné
sankcie:

a. za omeškanie predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy podl'a čl. II. tejto zmluvy si
móže kupujúci uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 yo z hodnoty nedodanej ěasti
predmetu zmluvy za každý deň omeškania. Zap|atením zmluvnej pokuty nezaniká
nárok kupujúceho na prípadnú náhradu škody'

b. za omeškanie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny si móže predávajúci uplatniť
:úrok z omeškania vo výške 0,05 oÁ z nezap|atenej ceny zakaždý deň omeškania.

2. Nárok na zmluvné sankcie a úrok z omeškania nevzniká vtedy' ak sa preukáže, že:

a. omeškanie je spÓsobené účinkom ryššej moci,
b. omeškanie je spósobené druhou zmluvnou Stranou.

b.

d.

Í{ťv$T.T.ffiH Ů$.
i{.!;l;n ,v,) BA/h
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KNIT-TEX CS. s.r.o.

3. V prípade, že predmet zmluvy nemóže byť predávajúcim expedovaný v dohodnutom termíne
z dóvodov zavinených kupujúcim, je predávajúci oprávnený vyžadovať náhradu škody
počínajúc piatym dždňom oneskorenia.

l.

X.
Spoločné a záryerečné ustanovenia

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
najskÓr dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s legislatívou SR a končí úplným
vykonaním predmetu tejto zmluvy.

Dodávatel' je povinný strpieť výkon kontroly/audifu/overovania súvisiaceho s dodávaným
tovarom, prácami a sluŽbami kedykol'vek počas platnosti a úěinnosti zm|uvy č.
|37l20|0l2.2loPaY IITMS kód26220220134], a to oprávnenými osobami, ktoými sú najmá
poskýovatel'a ním poverené osoby' Najlyšší kontrolný úrad SR, príslušná spnáva finančnej
kontroly, Certifikaěný orgán a nimi poverené osoby, orgán auáit.', jeho spolupracujúcó
orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho
dvora audítorov' osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s
príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Zmluvu je možné menit' alebo dopíňať len formou písomných dodatkov' obojstranne
odsúhlasených oboma zmluvnými stranami'

Zm|uvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na znak
čoho pripájajú svoje podpisy.

Práva a povinnosti ztejto zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán.

Zm|uvaje lyhotovená vštyroch rovnopisoch, z ktoqých po podpísaní obdrži kupujúci dve a
predávaj úci dve vyhotovenia.

2.

a

ÁŤ.

5.

6.

, .Ihffi .,:,:::i"ť. ?,..,,,1il ( 1
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za kupujúceho
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Helena Šusterová

konatel'
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