
Kúpna zmluva č...........

Uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Zmluvné strany

Predávajúci:

Obchodné meno: P.U.H.P LUMEX
Sídlo: ul. Dolné Mlyny 77, 59 - 700 Boleslawiec
Zastúpený: Boleslawiec
IČO: PL6120004021
IČpre DPH: PL6120004021
DIC: PL6120004021
Bankové spojenie: PL 91 1090 1939 0000 0005 1608 4541
Tel.: 0048/757345940
E-mail: lumex@lumex.com.pl

(ďalej len „predávajúci“)

Kupujúci:

Mail: mesto@poltar.sk 
(ďalej len „kupujúci“)

Obchodné meno: Mesto Poltár
Sídlo: Železničná 489/1, 987 01 Poltár
Zastúpený: Mgr. Martina Brisudová, primátorka mesta
IČO: 00 316 342
DIČ
Bankové spojenie:

2021250968
VÚB, a.s. číslo účtu: SK40 0200 0000 0000
2212 7352

sa v zmysle § 409 a nasl. 
Obchodného zákonníka

dohodli

na uzavretí tejto Kúpnej zmluvy (ďalej len „Zmluvy") za nasledovných podmienok: 
Zmluva sa uzatvára na základe výsledkov verejného obstarávania podľa § 117 Zákona 
č. 343/2015 Z. z., o verejnom obstarávaní v platnom znení.

mailto:lumex@lumex.com.pl
mailto:mesto@poltar.sk


ČI. 1.

Predmet zmluvy

1. ) Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar : 
mobilné pódium ARCUM X60 rozmermi 10x6 m, s oblúkovou strechou, zdvíhanou 
elektro-hydraulickým systémom, vhodné pre nerovný terén, plachty vrchná, zadná, 
bočná, rozširujúce zvukové krídla, bariéry na 3 stranách pódia. Mobilné pódium je 
umiestnené na vlastnom prívesnom vozíku - ťahači, vybavené zábradlím, 
schodíkmi, náhradnými kolesami
Technické parametre :
Rozmer: 10 m x 6 m
Rozmer prepravného prívesu : 11,6mx2,5mx3,8 m
Zdvíhanie strechy : elektro-hydraulickým systémom
Hmotnosť : max. 3500 kg
Plocha pódia : 60 m2
Výška pódia : 1 m - 1,3 m ( manuálne zdvíhanie, výškovo nadstaviteľné)
Povrchová úprava pódia : protišmyková, vodeodolná
Nosnosť strechy : 1000 kg
Nosnosť pódia : 500 kg/m2
Odolnosť proti vetru : 70 km/h
Maximálna celková výška : 5,4 m
Doba inštalácie : 60 min.
Strecha : PVC, ktoré spĺňa samozhášivé a akustické normy, farebné prevedenie - 
červená, strešný systém spĺňa bezpečnostné normy DIN - EN 13814, DIN 1055 - 
4, DIN 4113, DIN 18800,
Doprava, montáž, uvedenie do prevádzky, odborné certifikované žaskolenie 
personálu
Certifikát EU
Podľa súťažnej ponuky predávajúceho zo dňa 23.7.2021, ktorou sa zúčastnil 
VO a tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.
2) Záväzku predávajúceho dodať predmet tejto zmluvy zodpovedá záväzok 
kupujúceho zaplatiť za predmet tejto zmluvy dohodnutú kúpnu cenu.

ČI. II.

Miesto, čas a spôsob dodania

1) Predávajúci dodá predmet tejto zmluvy kupujúcemu najneskôr do 
17.12.2021 na adresu Železničná 489/1, 987 01 Poltár.

2) O dodaní predmetu tejto zmluvy bude predávajúci informovať kupujúceho 3 
dni vopred písomne alebo e-mailom.

3) Zmluvné strany sa dohodli, že predmet tejto zmluvy bude dodaný spolu 
s dodacím listom, s návodom na použitie, záručným listom a ďalšími 
dokladmi a certifikátmi nevyhnutnými pre používanie predmetu tejto zmluvy 
v anglickom jazyku.

4) Odovzdanie a prevzatie predmetu tejto zmluvy sa uskutoční písomným 
potvrdením (podpisom každej zo zmluvných strán) odovzdávacieho



protokolu vystaveného predávajúcim.
5) Kupujúci má právo v prípade, že predmet tejto zmluvy má zjavné vady, 

odmietnuť jeho prevzatie. Predávajúci je povinný v tomto prípade odstrániť 
tieto vady v najkratšom možnom čase.

6) V prípade nedodržania zmluvného termínu dodávky predmetu tejto zmluvy 
je kupujúci oprávnený uplatniť si u predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 
0,05 % z ceny predmetu tejto zmluvy s DPH za každý deň omeškania 
a kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť bez akýchkoľvek finančných 
nárokov zo strany predávajúceho.

7) Za omeškanie predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy sa nepovažuje 
obdobie, počas ktorého trvajú okolnosti vylučujúce zodpovednosť, za ktoré 
sa považujú najmä obmedzenia vyplývajúce z nepriaznivej pandemickej 
situácie (COVID).

ČI. III.

Kúpna cena

1) Cena za predmet tejto zmluvy je:
Bez DPH: 43 089,43.- Eur
DPH: 9910,57.-Eur
Spolu s DPH: 53 000 - Eur
Spolu s DPH slovom: päťdesiattritisíc eur
Cena za predmet tejto zmluvy je maximálna a pevná bez ohľadu na vývoj 
kurzu EUR voči ostatným menám. V cene sú započítané všetky náklady 
predávajúceho, vrátane dopravy na miesto

2) Cenu za predmet tejto zmluvy uhradí kupujúci predávajúcemu na základe 
faktúry. Faktúra bude vyhotovená a úhrada bude realizovaná po dodaní a 
prevzatí predmetu tejto zmluvy. Splatnosť faktúry je 10 kalendárnych dní od 
jej doručenia kupujúcemu.

3) Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi 
predpismi, inak je kupujúci oprávnený faktúru predávajúcemu vrátiť. Lehota 
splatnosti začne v takom prípade plynúť od doručenia novej, správne 
vystavenej faktúry kupujúcemu.

4) V prípade nedodržania splatnosti faktúry je predávajúci oprávnený uplatniť u 
kupujúceho úrok omeškania vo výške 0,05 % z ceny predmetu tejto zmluvy s 
DPH za každý deň z omeškania.

ČI. IV.

Vlastníctvo

1) Vlastníctvo k predmetu tejto zmluvy ako aj nebezpečenstvo jeho zničenia 
alebo poškodenia prechádza na kupujúceho momentom pripísaním ceny



predmetu na účet predávajúceho.

ČI. V.

Záruka, zodpovednosť za vady

1) Predávajúci je povinný zrealizovať predmet zmluvy vo vysokej kvalite.
2) Predávajúci poskytuje na predmet tejto zmluvy záruku v trvaní 24 mesiacov. 

Záručná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po podpísaní 
preberacieho protokolu kupujúcim. Pozáručný servis bude riešený 
vzájomnou dohodou oboch strán po skončení záručnej doby predmetu 
zmluvy.

3) Predávajúci zodpovedá za vadu:
a. predmetu tejto zmluvy (množstvo, kvalita, vyhotovenie),
b. v dokladoch potrebných na jeho užívanie,
c. ktorú predmet tejto zmluvy má v okamihu, keď prechádza 

nebezpečenstvo škody na veci na kupujúceho, aj keď sa vada stane 
zjavnou až po tomto čase,

d. ktorá je spôsobená porušením povinnosti predávajúceho aj ako 
dopravcu,

e. právnu.
4) Kupujúci je povinný dodaný predmet tejto zmluvy prezrieť do 10 dní a 

prípadné zjavné vady uplatniť u predávajúceho do 15 dní odo dňa prechodu 
nebezpečenstva škody na tovare.

5) Predávajúci je povinný v záručnej dobe bezplatne odstrániť všetky 
odstrániteľné vady opravou veci. Predávajúci sa zaväzuje vykonať 
diagnostiku poruchy predmetu kúpy do 3 dní od oznámenia vady 
kupujúcim písomnou formou (elektronickou formou ).

6) Predávajúci je povinný v záručnej dobe vymeniť predmet tejto zmluvy v 
prípade, ak ide neodstrániteľnú vadu.

ČI. VI.

Odstúpenie od zmluvy

1) Kupujúci môže od tejto zmluvy odstúpiť bez akýchkoľvek sankcií v 
nasledujúcich prípadoch:

a) ak predávajúci nedodá predmet tejto zmluvy riadne a včas - v lehote 
uvedenej v čl. II. ods. 2.1 tejto zmluvy,

2) Predávajúci má právo od tejto zmluvy odstúpiť v nasledujúcich prípadoch 
(podstatné porušenie zmluvy kupujúcim):

a) ak kupujúci, aj napriek oznámeniu o dodaní predmetu tejto zmluvy, 
tento neprevezme do 30 dní od tohto oznámenia,

b) ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu kúpnu cenu riadne a včas -
v lehote uvedenej čl. III. ods. 2.2. tejto zmluvy (do 10 kalendárnych



dní od doručenia tovaru kupujúcemu)
3) Odstúpenie od tejto zmluvy je účinné doručením písomného odstúpenia 

druhej zmluvnej strane e-mailom.
4) Túto zmluvu možno ukončiť aj písomnou dohodou zmluvných strán.



ČI. VII.

Záverečné ustanovenia

1) Zmluvné strany sa dohodli, že na ostatné vzájomné vzťahy neupravené 
touto zmluvou platia ustanovenia Obchodného zákonníka.

2) Zmluvné strany sa zaväzujú neodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane 
akékoľvek zmeny adries, alebo iných identifikačných údajov uvedených v 
záhlaví tejto zmluvy.

3) Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, po jednom pre každú zmluvnú 
stranu.

4) Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy sú platné iba v písomnej forme s 
podpismi oboch zmluvných strán.

5) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými 
stranami a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení podľa zák. č. 40/1964 
Zb.

6) Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tejto zmluvy sa zhoduje so 
súhlasnými, slobodnými a vážnymi prejavmi ich skutočnej vôle a že zmluvu 
neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany 
si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne 
podpísali. „ WÍCEPREZLS SPČtLKI

za kupujpéŕceho za p            

Prílohy:

Príloha č. 1 zmluvy:
Technická špecifikácia ponúkaného mobilného pódia - súťažná ponuka 

predávajúceho
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