
15 l, 
K ú p n a z m l u v a ' 

uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, z.č. 513/1991 Zb. medzi: 

I. ZMLUVNÉ STRANY: 

Kupujúci: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja 
Sídlo: Brnianska ulica č. 3, 911 05 Trenčín 
Štatutárny orgán. Ing. Stanislav LaliŠ, riaditeľ SC TSK 
Oprávnený rokovať a zodpovedný 
za zmluvné vzťahy: 

Číslo účtu: 
IČO: 
DIČ: 
Právna forma: 

Ing. Anton Kňažko, vedúci strediska 
Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, 
Správa a údržba Považská Bystrica 
Považské Podhradie 292, 017 25 Považská Bystrica 
7320232101/5600, DEXIA banka Trenčín 
379 15 568 
SK202 176 47 67 
Príspevková organizácia, zriadená Trenčianskym 
samosprávnym krajom zriaďovacou listinou č. 182/2003 
zo dňa 22. 10. 2003 a štatútom SC TSK zo dňa 1. 1. 2004, 
dodatkom č. 1/2006 k zriaďovacej listine zo dňa 13.12.2006. 
Sme platcom DPH. 

Predávajúci: ADET, s.r.o. 
Sídlo: Orlové 149, 017 01 Považská Bystrica 
Štatutárny orgán: Ing. Dušan Naď - konateľ spoločnosti 
IČO: 31615104 
DIČ: 2020439949 
IČ DPH: SK2020439949 
Bankové spojenie: ČSOB, a.s., Považská Bystrica 
Číslo účtu: 4004913630/7500 
Zápis v OR: Obchodný register Okresného súdu Trenčín 

Oddiel: Sro, VI.č. 2796/R 

I. Predmet zmluvy 

1.1 Predávajúci sa zaväzuje na základe tejto zmluvy dodávať kupujúcemu tovar v sortimente 
a akosti podľa jeho aktuálnej ponuky. 

II. Kúpna cena a forma jej úhrady 

2.1 Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar odobrať a zaplatiť kúpnu cenu stanovenú podľa 
článku II. tejto zmluvy. 

2.2 Predávajúci sa zaväzuje, že kúpna cena za dodaný tovar je vrátane dopravy do skladu 
kupujúceho, bez DPH. 

2.3 Ceny tovaru sú určené cenovou ponukou predávajúceho a budú sa meniť len v prípade 
úpravy cien vstupných materiálov (metráží), obchodných tovarov a výrazného zvýšenia cien 
energií. Zmena ceny podlieha predloženiu dokladov ovplyvňujúcich úpravu ceny. 



2.4 Zmena ceny je možná len na základe písomného dodatku k zmluve podpísaného obidvoma 
zmluvnými stranami. 

2.5 Kúpnu cenu bez zbytočného odkladu vyúčtuje predávajúci kupujúcemu na základe 
potvrdeného sprievodného dokladu o prevzatí tovaru (dodací list) vrátane DPH. 

2.6 Kupujúci je povinný zaplatiť faktúru za dodaný tovar do 60 dní, pokiaľ nieje dohodnuté 
inak. 

2.7 Peňažný záväzok za prevzatý tovar je splnený pripísaním platenej zmluvy na bankový účet 
predávajúceho, resp. uhradením do pokladne predávajúceho. V prípade úhrady faktúry 
poštovou poukážkou je kupujúci povinný uviesť na poštovej poukážke číslo faktúry ako 
variabilný symbol. 

2.8 Ak kupujúci nemá uhradené faktúry v lehote splatnosti dohodnutej zmluvnými stranami, 
predávajúci si vyhradzuje právo pozastaviť dodávky tovaru na faktúru a vzniká mu právo 
na zmluvnú pokutu stanovenú v čl. III. tejto zmluvy. 

III. Zmluvná pokuta 

3.1 V prípade neuhradenia faktúry v termíne splatnosti kupujúci uhradí predávajúcemu 
zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z nezaplatenej fakturovanej ceny tovaru za každý 
kalendárny deň omeškania. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na právo 
predávajúceho vymáhať spôsobenú škodu. 

3.2 Zmluvná pokuta bude účtovaná i v prípade, že kupujúci bude platiť dlžnú čiastku po 
častiach. Zaplatením dlžnej čiastky sa bude považovať deň zaplatenia poslednej časti, ktorá 
v súčte splátok dosiahne celkovú hodnotu dlžnej čiastky uvedenej na faktúre kupujúceho, 
ktorá týmto spôsobom bola uhradená. Do tejto doby sa bude dlžná čiastka považovať za 
neuhradenú. 

3.3 V prípade neplnenia dodávok v zmluve dohodnutej lehote zaplatí predávajúci zmluvnú 
pokutu z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania. 

IV. Dojednanie o dodávkach tovaru 

4.1 Dodávky výrobkov sa uskutočnia na základe písomnej alebo faxovej objednávky 
kupujúceho a jej následnom potvrdení predávajúcim vrátane dodacích podmienok. 

4.2 Každá objednávka musí obsahovať špecifikáciu pozostávajúcu z presného označenia tovaru 
názvom, množstvom, miestom určenia. 
Miesto určenia: sklad SC TSK, SÚ Považská Bystrica. 
Termín: 05/2011 - 05/2012. 

4.3 Tovar, ktorý je predmetom tejto zmluvy, bude dodaný v termíne dohodnutom oboma 
stranami podľa priebežných objednávok kupujúceho. 

4.4 Prípadné zmeny dodávok sa môžu uskutočniť len po dohode zmluvných strán. 
4.5 Obchodný tovar odobraný kupujúcim zostáva majetkom ADET, s.r.o. do doby uhradenia 

fakturovanej čiastky v plnej výške. 
4.6 Zodpovednosť za riziká (poškodenie, strata) na tovare prechádza na kupujúceho 

momentom prevzatia tovaru. 
4.7 Dopravu tovaru do skladu kupujúceho zaisťuje (po dohode i inak) predávajúci. Spôsob 

dopravy je volený s prihliadnutím na množstvo prepravovaného tovaru. 
4.8 Pri doprave tovaru pomocou tretej osoby, prepravcu, zabezpečí kupujúci v prípade 

akejkoľvek vady vyhotovenia komerčného zápisu v takom znení, aby tento bol 



dostatočným podkladom pre uplatnenie reklamácie voči prepravcovi. 
4.9 Pri doprave tovaru pomocou tretej osoby, prepravcu, je dodávka splnená odovzdaním 

tovaru prepravcovi na prepravu na miesto určenia. 
4.10 Pri dodávkach tovaru označených na objednávke „vlastný odber" je dodávka splnená 

prevzatím tovaru v sklade predávajúceho. 

V. Obaly, balenie, reklamácie 

5.1 Kupujúci je povinný dodaný tovar skontrolovať hneď po prebraní, čo do množstva 
a kvality. Zjavné vady sa uplatňujú ihneď. 

5.2 Reklamácia sa uplatňuje vždy písomne, inak je neplatná 
5.3 Z reklamácií sú vylúčené vady tovaru, ktoré vznikli po prechode nebezpečenstva škody na 

tovare z predávajúceho na kupujúceho, pokiaľ ku škode došlo vplyvom kupujúceho, tretej 
osoby alebo náhodnou udalosťou. 

VI. Záverečné ustanovenia 

6.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán štatutárnym zástupcom 
alebo povereným pracovníkom doloženým splnomocnením. 

6.2 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú 12 mesiacov od podpísania obidvoma zmluvnými 
stranami. 

6.3 V prípade, že jedna zo zmluvných strán zmluvu vypovie, platí 1-mesačná výpovedná 
lehota. Vypovedanie zmluvy musí byť uskutočnené v písomnej podobe a musí byť druhej 
strane doručené, inak je neplatné. Výpovedná lehota začína plynúť dňom doručenia 
výpovede jednou zo zmluvných strán. 

6 .4 Zmluvné strany môžu od zmluvy odstúpiť i jednostranne v prípade porušenia zmluvných 
povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy príp. ustanovení Obchodného zákonníka a to 
s okamžitou platnosťou. 

6.5 S okamžitou platnosťou môže byť zmluva vypovedaná iba z dôvodov jej podstatného 
porušenia, pričom výpoveď môže dať iba tá strana, ktorá sa tohto porušenia 
nedopustila, alebo dohodou. 

6.6 Pre účely tejto zmluvy bude za podstatné porušenie zmluvných povinností považované: 
a) sústavné neplnenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, 
b) opakované meškanie platieb kupujúceho, 
c) nesplnenie dohodnutých dodacích a platobných podmienok dodávok tovaru. 

6.7 Pri ukončení platnosti zmluvy sú zmluvné strany povinné previesť ihneď vzájomné 
vysporiadanie zmluvných záväzkov. 

6.8 V prípade, že kupujúci nenahlási zmeny v zodpovednosti za preberanie tovaru, predávajúci 
nezodpovedá za škody, ktoré mu zanedbaním tejto povinnosti vznikli. 

6.9 Zmluvu je možné meniť iba písomnou formou a po vzájomnej dohode zmluvných strán. 
6.10 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešiť 

vzájomnou dohodou. 
6.11 Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami platného 

Obchodného zákonníka. 
6.12 Preddavok na plnenie zmluvy sa nebude poskytovať. 
6.13 V prípade nedostatku finančných prostriedkov si kupujúci vyhradzuje právo znížiť objem 

dodávok. 



6.14 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z nich každý má hodnotu originálu. 
Každá zo zmluvných strán obdrží po jednom exemplári zmluvy. 

6.15 Svoj súhlas so znením zmluvy podpisom vyjadrujú oprávnení zástupcovia zmluvných 
strán. 

V Pov. Bystrici, 9.5.2011 V Trenčíne 

Ing. Stanislav Lališ 
riaditeľ SC TSK 



A l ^ l M l 

S C T S K 

Došlo 
dňa: 12. U4. 2011 

Cis. ú m r n - ^ j j ^ C. spisu: 

Prílohy/listy: 

Správa a údržba 
p. Eckerová 
Považské Podhradie 292 
017 25 Považská Bystrica 

Považská Bystrica 05. 04. 2011 

Vec: Cenová ponuka OOPP r.2011 

Zasielame Vám cenovú ponuku na Vami požadovaný tovar: 

Názov tovaru Cena bez DPH 
1. Plášť do dažďa, farba zelená, vzor CETUS 2,90 
2. Pás ľadvinový - plyšový, /slovenský výrobok/ 2,50 
3. Ušianka pracovná - plyšová, /slovenský výrobok/ 2,98 
4. Čiapka keprová s mäkkým šiltom, rôzne farby, /slovenský výrobok/ 1,40 
5. Zástera zváračská s náplecníkmi /slovenský výrobok/ 15,89 
6. Monterkový plášť, farba tmavomodrá 7,59 
7. Zváračská súprava MOFOS 26,68 
8. Gamaše zváračské 4,06 
9. Vesta výstražná reflexná, farba oranžová, žltá, 1,56 
10. Pilčícka súprava - blúza rovná na zips, ukončenie rukávov na patent, 

2x horné vrecko na zips, nohavice na traky s protiporeznou vložkou, 
farba tmavozelená, sedlo na blúze oranžovej farby, 

50,98 

11. Kabát prešívaný % s kapucňou, farba kaki 14,26 
12. Kabát prešívaný % s kapucňou, farebný 18,92 
13. Kabát prešívaný s reflexnými pásikmi % s kapucňou, farba oranžová, 

/našitie reflexných pásikov š.5cm, 2x rukáv, lx chrbát/ 
28,04 

14. Montérková súprava - klasická modrá, nohavice na šnúrku so 
zosilnenými kolenami, blúza rovná, slovenský výrobok 

13,44 

15. Montérkové nohavice s náprsenkou so zosilnenými kolenami. 9,52 



slovenský výrobok 
16. Montérková súprava - oranžová, nohavice na šnúrku so zosilnenými 

kolenami, blúza rovná, reflexné pásiky š.5cm, 2x rukáv, lx spodná 
časť blúzy, 2x nohavice, slovenský výrobok 

22,70 

17. Montérkové nohavice s náprsenkou, zosilené kolená, farba oranžová, 
slovenský výrobok /bez reflexných pásov/ 

10,04 

18. Logo veľké j ednofarebné, 1 -1 Oks 2,31 
19. Logo veľké jednofarebné, 11-25 
20. Logo veľké jednofarebné, 26-50ks 1,14 
21. Logo veľké jednofarebné, 51-100ks 0,86 
22. Logo veľké jednofarebné, 101-250ks 0,83 
23. Logo veľké jednofarebné, 251-500ks 0,75 
24. Uterák froté WORK, 50x1 OOcm, farebné pásiky 1,748 
25. Deka fleece, 150x200cm, farebné kocky 4,98 
26. Čižmy gumofilcové - váľané, pánske, farba čierna, /slovenský 

výrobok/ 
17,20 , 

1 / 

27. Čižmy gumofilcové - lisované, pánske, farba čierna, /slovenský 
výrobok/ 

12,63 

28. Čižmy gumové - váľané, pánske, farba čierna, /slovenský výrobok/ 15,87 
29. Čižmy gumové - lisované, pánske, farba čierna, /slovenský výrobok/ 8,17 
30. Obuv priamy nástrek, polyuretánová podošva, odolná voči pohonným 

hmotám, antistatická, členková, bez ocelovej špice, 
vzor 2880-01 farba čierna 

15,14 

31. Obuv priamy nástrek, polyuretánová podošva, odolná voči pohonným 
hmotám, antistatická, členková, bez ocelovej špice, 
vzor DELTA-01, farba čierna 

12,59 

32. Obuv priamy nástrek, polyuretánová podošva, odolná voči pohonným 
hmotám, antistatická, členková, oceľová špic, 
vzor 2880-S1 farba čierna 

14,72 

33. Obuv priamy nástrek, polyuretánová podošva, odolná voči pohonným 
hmotám, antistatická, členková, oceľová špic, 
vzor DELTA-Sl farba čierna 

12,95 

34. Obuv členková celokožená, rovná podošva, odolná voči olejom 
a pohonným hmotám, antistatická, 
vzor ASFALTERSKA 01 91250 /slovenský výrobok/ 

22,98 

35. Rukavice zváračské MERLIN - 15 cm manžeta 1,06 
36. Rukavice zváračské - dlhá manžeta, slovenský výrobok 2,73 
37. Rukavice dlaň z jednofarebnej lícovej hovädziny, chrbát a manžeta 

z bielej bavlnenej tkaniny, teplá podšívka, vzor PUFFIN 
0,944 

38. Rukavice nitrilové, zdrsnený povrch dlane a prstov, zateplená 
podšívka, farba modrá, vzor DAVIS 

1,86 

39. Rukavice celokožené, antivibračné, slovenský výrobok 4,12 
40. Rukavice dielektrické do 500V 15,66 
41. Rukavice bavlnené s bodmi pvc, farba čierna, vzor BLACK BIRD 0,48 
42. Rukavice gumové pre upratovačky, vzor Favorit 0,66 
43. Rukavice 5-prstové keprové, slovenský výrobok 0,89 
44. Rukavice celokožené SNIPE - šedá hovädzia štiepenka, 

7 cm manžeta 
0,93 

45. Rukavice kombinované TERN - žltá hovädzia štiepenka, pruhovaná 
látka, podšívka v dlani 

0,472 

46. Rukavice kombinované TOP UP alebo 1016G - hovädzia štiepenka, 
bavlnená tkanina, spevnená manžeta, /kvalitné - brali sa na vzorku/ 

0,893 



47. Okuliare číre, polykarbonátový panoramatický zorník, vhodné i na 
dioptrické okuliare, vzor VS 22 čire 

1,887 

48. Okuliare zváračské s odklápacími kruhovými zorníkmi, vhodné i na 
dioptrické okuliare, vzor ARTILUX 

4,53 

49. Maska zváračská, vzor TRIO 10,26 
50. Mušľový chránič sluchu, vzor EP 106 alebo LA 3001 3,36 
51. Respirátor s výdychovým ventilčekom, vzor SPIRO PI 0,75/ks 

Termín dodania 7-21 dní. 

Splatnosť faktúr 60dní. 

Ďalšie informácie o sortimente nájdete na našej web stránke www.adet.sk 

V prípade záujmu o iné druhy tovaru Vám radi vypracujeme ďalšiu cenovú ponuku. 

Ostávame s pozdravom a tešíme sa na našu spoluprácu. 
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