Kúpna zmluva
uzavretá podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení
neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
(ďalej len „zmluva“)

Kupujúci:
Sídlo organizácie:
zastúpená:
Bankové spojenie :
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Kontaktná osoba:
zapísaná:

CEIT, a.s.
Univerzitná 8661/6A, 010 08 Žilina
Ing. Juraj Hromada, PhD. predseda predstavenstva
UniCredit Bank, pobočka Žilina
1067781053/1111
44 964 676
2022890012
SK2022890012
Ing. Miroslav Mikita
Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel Sa,
Vložka číslo 10692/L
(ďalej len „Kupujúci“)
a

Predávajúci:
Sídlo:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Telefón:
zapísaná:

CA Industry, s.r.o.
Mudroňova 10, 036 01 Martin
Mgr. Pavol Plátek – konateľ spoločnosti
Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Martin
0353385276/0900
36 406 376
2021671696
SK2021671696
043/4220 478
Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro,
Vložka číslo 13666/L
(ďalej len „Predávajúci“)

(spoločne ďalej tiež len „zmluvné strany“, resp. „Kupujúci“ a „Predávajúci“ )

ÚVODNÉ USTANOVENIE
Táto zmluva upravuje vzájomné právne a obchodné vzťahy zmluvných strán ako aj požiadavky
na tovary (predmet plnenia) a služby bezprostredne spojené s dodávkou predmetu plnenia, ktoré
boli predmetom verejného obstarávania – nadlimitnej zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o
verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na predmet zákazky: „Materiál a prvky na
zabezpečenie skúšok kryštalizácie“. Predávajúci je úspešným uchádzačom v uvedenom
verejnom obstarávaní.
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Článok I.
Všeobecné ustanovenia
Identifikácia predmetu plnenia, cena , termín realizácie
1.1

Identifikácia predmetu plnenia
Predmetom plnenia Kúpnej zmluvy je dodanie tovaru definovaného v rámci zákazky:
„Materiál a prvky na zabezpečenie skúšok kryštalizácie“, ktorého podrobný rozpis je
prílohou č. 1 tejto zmluvy ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou.

1.1.1 Predávajúci sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje riadne dodať tovar v stanovenom
termíne a previesť vlastnícke právo k nemu na Kupujúceho. Kupujúci sa zaväzuje riadne
dodaný tovar prevziať, zaplatiť kúpnu cenu v stanovenej lehote a po dobu účinnosti
zmluvy poskytovať spoluprácu v zmluvnom alebo nutnom rozsahu.
1.1.2 Záväzok Predávajúceho riadne dodať tovar sa považuje za splnený dňom podpisu
preberacieho protokolu podľa článku V. tejto zmluvy. Prechod vlastníckeho práva na
Kupujúceho nastáva dňom odpísania dohodnutej ceny z účtu Kupujúceho v prospech
účtu Predávajúceho.
1.2

Cena tovaru
Cena za predmet plnenia Kúpnej zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa
zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF
SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách. Cena
tovaru za predmet plnenia tejto kúpnej zmluvy je definovaná ako maximálna cena za
tovar a predstavuje
celkovú čiastku bez DPH: 177 000,- EUR
DPH (20%): 35 400,- EUR
Celková zmluvná cena s DPH: 212 400,- EUR
(slovom : dvestodvanásťtisícštyristo EUR s DPH)

1.2.1 Celková zmluvná cena tovaru zohľadňuje všetky náklady Predávajúceho vrátane
nákladov na dodanie tovaru na miesto plnenia, ako aj ostatné náklady na činnosti
spojené s plnením zmluvného záväzku Predávajúceho (clo, dane, poistenie, režijné
náklady).
1.2.2 Podrobný rozpis cien tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.
1.2.3 Akákoľvek zmena ceny tovaru podlieha písomnej dohode účastníkov. Zmluvnú cenu
tovaru je Predávajúci oprávnený zmeniť len pri štátom vykonanom všeobecne platnom
rozhodnutí o spôsobe účtovania, zmene cla a DPH.
1.3

Termín a miesto dodania tovaru

1.3.1 Predmet plnenia Kúpnej zmluvy dodá Predávajúci Kupujúcemu na miesto: CEIT,
a.s., Univerzitná 8661/6A, 010 08 Žilina na základe osobitných objednávok Kupujúceho
podľa bodu 1.3.4 a 1.3.5 tohto článku, najneskôr do 12 mesiacov od nadobudnutia
účinnosti zmluvy.
1.3.2 Všetky zmeny termínu stanoveného pre dodanie tovaru Predávajúcim a odovzdanie ho
Kupujúcemu je možné vykonávať iba písomne vo forme dodatku Zmluvy.
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1.3.3 Predávajúci sa zaväzuje riadne dodať tovar a Kupujúci sa zaväzuje tento tovar
prevziať a zaistiť zodpovedajúcu starostlivosť o tento tovar, tak aby nedošlo k jeho
poškodeniu a tým k narušeniu záručných podmienok.
1.3.4 Dodanie predmetu zmluvy bude realizované v zmysle harmonogramu po
predchádzajúcom vzájomnom odsúhlasení presného termínu oboma zmluvnými
stranami v samostatných objednávkach Kupujúceho. Ak nedôjde k vzájomnej dohode
ohľadom termínu dodania, platí termín uvedený v objednávke Kupujúceho. Zmluvné
strany sa dohodli, že objednávky bude Kupujúci vystavovať tak, aby posledné dodanie
tovaru Predávajúci uskutočnil najneskôr do 12 mesiacov od účinnosti zmluvy.
1.3.5 Predávajúci je plne uzrozumený a súhlasí s tým, že Kupujúci si vyhradzuje právo
čiastkového plnenia predmetu zmluvy podľa vlastného uváženia. Pod čiastkovým
plnením sa rozumie odobratie len určitej časti niektorých tovarov špecifikovaných
v prílohe č. 1 tejto zmluvy alebo neodobratie niektorých ucelených položiek.
Požiadavku na nákup ucelených položiek alebo určitého množstva v rámci jednej
položky vykoná Kupujúci v samostatných objednávkach a Predávajúci potvrdí
množstvo a termín dodávky uvedené v objednávkach. Kupujúci sa vopred nezaväzuje
na minimálny objem celkových dodávok tovaru počas trvania tejto zmluvy
a Predávajúci je uzrozumený s tým, že celkové dodané množstvo tovaru bude
vychádzať z konkrétnych aktuálnych potrieb Kupujúceho.
Článok II.
Špecifikácia tovaru
2.1

Predmetom zmluvy je „Materiál a prvky na zabezpečenie skúšok kryštalizácie“, ktorého
detailná špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
Článok III.
Platobné podmienky

3.1

Úhrada za dodanie predmetu plnenia Kúpnej zmluvy, resp. jeho časti sa uskutoční
bezhotovostným platobným stykom na účet Predávajúceho na základe doručenej
faktúry, súčasťou ktorej bude Kupujúcim potvrdený preberací protokol o dodávke
tovaru. Zmluvné strany sa dohodli na lehote splatnosti faktúry do 14 dní od jej doručenia
Kupujúcemu.

3.2

Faktúra – daňový doklad musí obsahovať náležitosti bežné v poctivom obchodnom
styku.

3.3

Predávajúci je povinný na faktúre uvádzať náležitosti účtovného dokladu v súlade s
ustanoveniami zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.

3.4

Kupujúceho platobná povinnosť sa vždy považuje za splnenú dňom, keď je príslušná
čiastka odpísaná z účtu Kupujúceho v prospech účtu Predávajúceho u peňažného ústavu
identifikovaného v záhlaví zmluvy.
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Článok IV.
Záručné podmienky
4.1

Predávajúci poskytuje Kupujúcemu záruku na tovar 24 mesiacov od dátumu odovzdania
a prevzatia. Po túto dobu zodpovedá Kupujúcemu:
a) že si tovar uchová bezchybnú akosť, vzhľad a bezporuchovosť,
b) že bude plne zodpovedať podmienkam tejto zmluvy, platným normám a predpisom,
c) že tovar bude plne zodpovedať tejto zmluve, jej prílohám.

4.2

Záruka sa nevzťahuje:
a) na násilné poškodenie tovaru aj v prípade živelnej pohromy,
b) na poškodenie spôsobené v dôsledku nesprávnosti užívania zákazníkom alebo
treťou
osobou, predovšetkým používaním v rozpore s návodom k používaniu a obsluhe,
c) ak bolo poškodené číslo a plomba,
d) na zjavne mechanicky poškodené zariadenia, a na zariadenia, u ktorých boli
vykonané
neprípustné zásahy neautorizovanou organizáciou.
Článok V.
Odovzdanie a prevzatie tovaru, prechod vlastníctva

5.1

Tovar sa považuje za odovzdaný jeho protokolárnym odovzdaním a prevzatím po
riadnom prekontrolovaní a podpisom preberacieho protokolu zo strany Kupujúceho.

5.2

V preberacom protokole bude uvedený spôsob odovzdania, meno preberajúceho, deň
realizácie, zoznam odovzdávaného materiálu, zoznam protokolov, návodov atď.

5.3

K prechodu vlastníckeho práva k hnuteľným veciam, ktoré tvoria dodávku tovaru,
dochádza dňom odpísania dohodnutej kúpnej ceny uvedenej vo vystavenej faktúre z
účtu Kupujúceho v prospech účtu Predávajúceho. K prechodu nebezpečenstva škody na
tovare však dochádza dňom odovzdania a prevzatia tovaru, resp. dňom čiastkového
odovzdania a prevzatia.
Článok VI.
Povinnosti Kupujúceho a Predávajúceho

6.1

6.2

Kupujúci sa po dobu platnosti zmluvy zaväzuje zaistiť pripravenosť, to znamená, včas
prevziať tovar, ktorý je predmetom zmluvy a včas uhradiť vystavenú faktúru
Predávajúceho.
Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že tovar dodá vždy včas a v kvalite
zodpovedajúcej poctivému obchodnému styku. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v
najlepšej kvalite.
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Článok VII.
Zmluvná pokuta
7.1

7.2
7.3
7.4

V prípade omeškania Predávajúceho s dodaním tovaru v dohodnutej lehote alebo
množstve má Kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zo sumy tovaru,
s dodaním ktorého je predávajúci v omeškaní, za každý aj začatý deň omeškania.
V prípade omeškania Kupujúceho so zaplatením dohodnutej ceny má Predávajúci nárok
na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.
Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
Zmluvná pokuta je splatná do 15–tich dní odo dňa porušenia povinnosti, ktoré zakladá
nárok na zmluvnú pokutu.
Článok VIII.
Odstúpenie od zmluvy

8.1

Od zmluvy môže Kupujúci odstúpiť v prípade, keď Predávajúci v dôsledku svojho
zavinenia opakovane riadne a včas neplní zmluvné podmienky, keď činnosťou, alebo
nečinnosťou Predávajúceho vzniká Kupujúcemu škoda, alebo v prípade, že Predávajúci
vstúpi do likvidácie, prípadne bude na jeho majetok vyhlásený konkurz. V prípade
opakovaného oneskorenia Predávajúceho s dodávkami tovaru pre Kupujúceho a so
splnením zmluvného záväzku, môže Kupujúci od zmluvy odstúpiť ihneď doručením
oznámenia o odstúpení od zmluvy Predávajúcemu. Odstúpením od zmluvy nie je
dotknuté právo Kupujúceho vymáhať svoje pohľadávky a prípadne vzniknuté škody.

8.2

Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy v prípade, keď Kupujúci v dôsledku svojho
zavinenia opakovane riadne a včas neplní zmluvné podmienky, keď jeho činnosťou
alebo nečinnosťou vzniká Predávajúcemu škoda, v prípade že Kupujúci vstúpi do
likvidácie, prípadne bude na jeho majetok vyhlásený konkurz a ďalej v prípade, že
Kupujúci sa oneskoruje so splnením svojich platobných povinností o viac než 60
kalendárnych dní. V prípade oneskorenia Kupujúceho so splnením zmluvného záväzku
vo veci platobných povinností, môže Predávajúci od zmluvy odstúpiť najneskôr v deň
nasledujúci po uplynutí písomne poskytnutej náhradnej lehoty. Odstúpením od zmluvy
nie je dotknuté právo Predávajúceho vymáhať svoje pohľadávky a prípadne vzniknuté
škody.

8.3

Prípady obsiahnuté v predchádzajúcich bodoch tohto článku ako aj neumožnenie
čiastkového plnenia podľa bodu 1.3.5 sa považujú za podstatné a závažné porušenie
zmluvných podmienok.

8.4

Práva a povinnosti účastníkov vyplývajúce z platného odstúpenia od zmluvy sa
riadia príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov SR.

8.5

Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia písomného vyhotovenia tohto
jednostranného písomného právneho úkonu druhému účastníkovi.
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Článok IX.
Vyššia moc
9.1

Zmluvné strany sa oslobodzujú od zodpovednosti za čiastočné alebo úplné
nesplnenie zmluvných záväzkov, ak sa tak stalo v dôsledku vyššej moci. Za vyššiu moc
sa pokladajú okolnosti, ktoré vznikli po uzavretí zmluvy v dôsledku stranami
nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí mimoriadnej povahy, ktoré majú
bezprostredný vplyv na plnenie zmluvných záväzkov účastníkov. Za vyššiu moc nie sú
považované hlavne nepredvídateľné zmeny ekonomického, finančného alebo
menového rázu a bežné obchodné rizika.

9.2

V prípade vyššej moci sa predlžujú lehoty ku splneniu zmluvných záväzkov o dobu, po
ktorú budú účinky a následky vyššej moci trvať.

9.3

Zmluvná strana, u ktorej nastal prípad vyššej moci, je povinná o tom najneskôr do 72
hodín po jej vzniku a do 72 hodín po jej ukončení písomne upovedomiť druhého
účastníka zmluvy. Ak nebudú tieto lehoty dodržané, nemôže sa zmluvný účastník vyššej
moci dovolávať.

9.4

V prípade, že by vyššia moc spôsobila odloženie zmluvných záväzkov o viac ako dva
mesiace, zmluvné strany sa po úradnom konštatovaní škôd dohodnú na odložení
termínu plnenia, prípadne spoločne naplánujú nutné opatrenia, eventuálne môže
kupujúci od zmluvy odstúpiť a zmluvné strany si vysporiadajú všetky záväzky podľa
tejto zmluvy ku dňu vzniku vyššej moci.
Článok X.
Platnosť zmluvy, záverečné ustanovenia

10.1

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu Zmluvy oprávnenými zástupcami zmluvných
strán, pričom zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Zmluva nahradzuje všetky predchádzajúce dohody písomné alebo ústne.

10.2

Platnosť zmluvy zaniká uplynutím záručnej doby podľa článku IV. Zmluvy.

10.3

Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané len písomnými,
očíslovanými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami.

10.4

Právne vzťahy, ktoré táto zmluva neupravuje, sa riadia príslušnými ustanoveniami
obchodného zákonníka v platnom znení.

10.5

Všetky spory, ktoré vyplynú z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, sa obe strany
predovšetkým pokúsia riešiť vzájomnou dohodou. Ak nedôjde k dohode, budú všetky
spory, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, riešené podľa
slovenského hmotného aj procesného práva pred vecne i miestne príslušným súdom.

10.6

Pokiaľ dôjde k zániku niektorej zo zmluvných strán bez likvidácie, prechádzajú všetky
práva a povinnosti zo zmluvy na právneho nástupcu.

10.7

Obe strany sa zaväzujú považovať zmluvu a všetky informácie prameniace zo
súvisiacich činností účastníkov za dôverné a zaväzujú sa ich všetkými prostriedkami
chrániť pred zneužitím.

10.8

Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa
dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
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10.9

Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach s platnosťou originálu. Každá zo zmluvných
strán obdrží po 2 vyhotoveniach.

10.10 Obaja účastníci prehlasujú, že zmluva je podpísaná podľa ich skutočnej a slobodnej
vôle, nie v tiesni, alebo za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, že si ju
riadne prečítali a súhlasia s celým jej obsahom.
Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu plnenia zmluvy
Príloha č. 2 – Podrobný rozpis cien

V Žiline dňa 18.12.2015

V Martine, dňa 18.12.2015

Kupujúci:

Predávajúci:

..........................................
Ing. Juraj Hromada, PhD.
predseda predstavenstva

..........................................
Mgr. Pavol Plátek
konateľ spoločnosti
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Príloha č.1: Špecifikácia predmetu plnenia zmluvy
ku kúpnej zmluve uzavretej dňa 18.12.2015 medzi
Kupujúcim: CEIT, a.s., Univerzitná 8661/6A, 010 08 Žilina
a Predávajúcim: CA Industry, s.r.o., Mudroňova 10, 036 01 Martin
- snímače tlaku pre vákuum do 10-2 mbar- 2 ks;
- snímače tlaku pre vákuum od 10-2 do 10-6 mbar - 2 ks;
- snímače teploty do 1700 oC - 15 ks;
- snímače teploty kvapalného média v potrubí do 100 oC - 25 ks;
- snímače prietoku kvapalného média s rozsahom od 0 do 5 l/s 10 ks;
- optické snímače teploty do 2500 oC - 2 ks;
- snímače otáčok - 1 ks;
Prvky automatizácie
- koncové snímače magnetické - 4 ks;
- koncové snímače optické - 4 ks;
- snímače napätia do 50 V DC s presnosťou 0,1% - 2 ks;
- snímače prúdu do 2000 A DC s presnosťou 0,1% - 2 ks;
- súčasťou dodávky sú príslušné A/D prevodníky;
- krokové motory - 1 ks;
- kamera pre snímanie vysokoteplotného poľa - 1 ks;
- zobrazovacia jednotka meraných veličín - 2 ks.
- špeciálne materiály pre použitie v extrémnych teplotách na báze
volfrámu, molybdénu a keramiky, pracovná teplota 1600-2200 oC:
- volfrámové ohrievače s piatimi 3D ohybmi pre zabezpečenie
homogénneho teplotného poľa s rozmermi 250x100x80mm,
Materiály na testy a vybavené systémom polohovacích prvkov - 2 ks;
merania
- plechy hrúbky 0,5-3 mm - 20 kg;
- tyče D=10 mm - 5 kg;
- tyče D=12 mm - 7 kg;
- grafitové dosky hr. 30 mm - 15 kg;
- grafitové valce D= 50 mm, L=300 mm - 4 ks.
- polotovary pre skúšky ťažnosti z molybdénu a jeho zliatin
100x100x0,5mm - 10 ks;
- antikorové rúry a spojovacie prvky pre zabezpečenia prepojenia
Materiál na
vákuovej komory s chladiacim systémom DN 40 - 20 m, DN 32 komponenty a pre
20 m, DN 25 - 15 m, L-spoj - 15 ks, T-spoj - 10 ks;
výskum vlastností
- volfrámovo-korundové držiaky ohrevných elektród pre drôt
strojnotechnologických D=12 mm, dĺžka držiakov 100 mm, 12 ks;
systémov
- volfrámovo-korundové držiaky izolačného sendviča D=6 mm,
dĺžka držiakov 100 mm, 15 ks;
- molybdénové prepojovacie vodiče s pripojovacím elementom na
volfrámové ohrievače - 4 ks;
- alfa-oxid hlinitý s čistotou min. 99,996 % , zhutnený na hustotu
Materiál na skúšky min. 3,6 g/cm3, forma valcov s priemerom 15 - 20 mm, dĺžkou
kryštalizácie
100 - 150 mm, množstvo 100 kg;
zafírové kryštalizačné zárodky 60x71x3,5 mm - 45 ks

Elektroinštalačný
materiál_1

Elektroinštalačný
materiál_2

- elektronické komponenty:
- kontaktný prvok so skrutkovacími svorkami M22 - 15 ks;
- LED prvok so skrutkovacími svorkami – 10 ks;
- ovládacie tlačídlo – hlava - 15 ks;
- tlakové relé - 2 ks;
- prídavné senzory „otvorené – zatvorené“ - 2 ks;
- indukčný senzor - 2 ks
- potenciometer IP65 M22-R10K 10 kOhm - 2 ks
- blok - pomocný spínač DIL M32 - 10 ks;
- relé preťaženia ZB 12 - 6 ks;
- relé R4 220V - 2 ks;
- relé rozhrania PI 8424DC M41G - 2 ks;
- filtroventilátor PF 32 - 2 ks;
- ampérmeter AO204-3-S 0-1.5 kA (75mV) - 2 ks;
- voltmeter VO204-3-S 0-50 V - 2 ks;
- automatický vypínač PL7 – S 10/1 - 5 ks;
- napájací zdroj DPR-240-24 - 2 ks;
- univerzálny programovací PID regulátor TPM - 2 ks;
- merač-regulátor viacúčelový 8-kanálový - 1 ks;
- vákuometer kombinovaný - 2 ks;
- poistka 5x20 0,5 A - 12 ks;
- terminál WSI 6 pre poistky metrického typu - 12 ks;
- automobilová poistka s kazetou 0.5A - 12 ks;
- modul s nepretržitým svetlom SL-L-G - 3 ks;
- žeraviaca elektrónka 230V AC - 6 ks.
- prvky pre pripojenie a istenie chladiaceho systému a
príslušenstva; max. príkon 35 kW, napätie 400 V;
- montáž sa vykoná do stojanového rozvádzača šírka 1200 x
výška 2000 x hĺbka 500 s podstavcom 200 mm, ktorý dodá
objednávateľ;
- výkonový káblový systém pre vedenie výkonu 30 kW na
vzdialenosť 20 m – 1 ks;
- zostava systémových prvkov pre ochranu silového vedenia proti
mechanickému poškodeniu – 1 ks;
- súprava spojovacieho materiálu a upevňovacieho materiálu – 1
ks.

Kupujúci:

Predávajúci:

..........................................
Ing. Juraj Hromada, PhD.
predseda predstavenstva

..........................................
Mgr. Pavol Plátek
konateľ spoločnosti

Príloha č.2: Podrobný rozpis cien
ku kúpnej zmluve uzavretej dňa 18.12.2015 medzi
Kupujúcim: CEIT, a.s., Univerzitná 8661/6A, 010 08 Žilina
a Predávajúcim: CA Industry, s.r.o., Mudroňova 10, 036 01 Martin

Pol.
č.

1
2
3
4
5
6

Názov

Prvky automatizácie
Materiály na testy a merania
Materiál na komponenty a pre
výskum vlastností
strojnotechnologických systémov
Materiál na skúšky kryštalizácie
Elektroinštalačný materiál_1
Elektroinštalačný materiál_2

Poč. m.j.

Cena v Eur
za m.j. bez
DPH

Cena v Eur
celkom bez
DPH

Cena v Eur
celkom s
DPH

1
1

ks
ks

34 500,00
60 000,00

34 500,00
60 000,00

41 400,00
72 000,00

1

ks

51 000,00

51 000,00

61 200,00

1
1
1

ks
ks
ks

16 500,00
5 000,00
10 000,00
Spolu

16 500,00
5 000,00
10 000,00
177 000,00

19 800,00
6 000,00
12 000,00
212 400,00

Kupujúci:

Predávajúci:

..........................................
Ing. Juraj Hromada, PhD.
predseda predstavenstva

..........................................
Mgr. Pavol Plátek
konateľ spoločnosti

