Kúpna zmluva č. ...........................
uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
Článok I.
Zmluvné strany

Predávajúci:
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Sídlo:
Bardejovská č.6, 043 29 Košice
Zapísaná v Obchodnom registri: OS Košice I, oddiel: Sa; vložka číslo: 559/V
V zastúpení :
Ing. Richard Majza, MBA, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Juraj Krempaský, člen predstavenstva
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy : p. Peter Petrík – referent nákupu
t.č. 055/ 6407 536,, 0917 474 697
e-mail: peter.petrik@dpmk.sk
IČO :
31 701 914
IČ DPH :
SK 2020488206
Bankové spojenie :
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu :
6610186006/1111
IBAN:
SK36 1111 0000 0066 1018 6006
BIC/SWIFT:
UNCRSKBX
Internetová adresa spoločnosti (URL): www.dpmk.sk
(ďalej len predávajúci)

Kupujúci:
Sídlo:
Zapísaná v OR Okresného súdu ............, odd.:
V zastúpení:
Kontaktná osoba predávajúceho:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
IBAN:
BIC/SWIFT:
internetová adresa organizácie (URL):
E-mail:
(ďalej len kupujúci)
Článok II.
Preambula
Táto kúpna zmluva je uzatvorená na základe výsledku verejnej obchodnej súťaže, ktorá sa
uskutočnila v súlade s § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení po predchádzajúcom
súhlase akcionára Mesta Košice.

Článok III.
Predmet zmluvy
1. Na základe tejto zmluvy, sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu náhradné diely na autobusy
typu Karosa / Ikarus, a ktoré sú bližšie charakterizované v prílohe č. 1 k tejto zmluve, ktorá tvorí
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (zoznam položiek náhradných dielov) a previesť na Kupujúceho
vlastnícke právo k týmto položkám náhradných dielov. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť
Predávajúcemu za predmet zmluvy dohodnutú kúpnu cenu a prevziať ho.
2. Predávajúci prehlasuje, že:
- nie sú zaťažené právami tretích osôb (najmä záložným právom alebo iným podobným právom),
ktoré by bránili jeho nerušenému užívaniu.

Článok IV.
Spôsob, termín a miesto prevzatia
1. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať Kupujúcemu predmet zmluvy v lehote najneskôr
pracovných dní od zaplatenia zálohovej faktúry podľa Čl. VII tejto zmluvy.

do 30

2. Miesto odovzdania a prevzatia náhradných dielov je: DPMK, a.s. – sklad nákupu, Hornádska č.
10, 043 29 Košice.
3. Nebezpečenstvo škody ku predmetu zmluvy prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho dňom
jeho fyzického prevzatia. Vlastnícke právo prechádza na Kupujúceho protokolárnym prevzatím
náhradných dielov.
4. Kupujúci potvrdí prevzatie náhradných dielov podpísaním odovzdávajúceho a preberajúceho
protokolu, ktorý bude súčasťou faktúry.
5. Zmluvné strany berú na vedomie, že náhradné diely možno použiť pre obvyklý účel a že ich stav
zodpovedá dobe ich skladovania. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci predáva náhradné
diely tak, ako „stojí a leží“, čo znamená, že Predávajúci zodpovedá len za tie prípadné vady
náhradných dielov, ktoré existovali v čase ich prevzatia (a sú popísané v zápise o odovzdaní a
prevzatí predmetu zmluvy).
6. Súčasťou odovzdania a prevzatia náhradných dielov bude aj ich podrobná prehliadka zo strany
Kupujúceho za účelom zistenia ich zjavných vád.
7. Prípadné zistené vady sú popísané v zápise o odovzdaní a prevzatí náhradných dielov.

Článok V.
Povinnosti Predávajúceho
1. Predávajúci sa zaväzuje, že odovzdá Kupujúcemu predmet tejto zmluvy (náhradné diely)
v dohodnutom množstve, akosti, termíne a kvalite.
2. Predávajúci sa zaväzuje, že umožní Kupujúcemu vykonanie obhliadky predmetu zmluvy, pokiaľ
tak neurobil skôr.

Článok VI.
Povinnosti Kupujúceho
1. Kupujúci prevezme náhradné diely v mieste a v čase určenom v tejto zmluve v čl. IV. Bod 2
a podpíše protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy. Dopravu zabezpečí a hradí
kupujúci.
2. Kupujúci poskytne Predávajúcemu potrebnú súčinnosť nevyhnutnú na odovzdanie a prevzatie
náhradných dielov.
Článok VII.
Kúpna cena a platobné podmienky
1.

Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena za predmet zákazky je ......................€ bez DPH a
........................... s DPH , v súlade s platnými právnymi predpismi. Kúpna cena za náhradné
diely je stanovená na základe výsledku verejnej obchodnej súťaže. Neoddeliteľnou súčasťou
zmluvy je cenová ponuka, v ktorej sú uvedené aj čiastkové ceny jednotlivých náhradných
dielov.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena je splatná na základe zálohovej faktúry Predávajúceho.
Predávajúci vystaví zálohovú faktúru do 3 dní od účinnosti zmluvy na celú výšku kúpnej ceny
dohodnutej v Bode 1 tohto článku so splatnosťou 30 dní od vystavenia zálohovej faktúry.
Zaplatením zálohy sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet Predávajúceho.
3. Predávajúci vyhotoví Kupujúcemu faktúru do 15 dní od dodania náhradných dielov na základe
protokolu o prevzatí a odovzdaní náhradných dielov podľa Čl. IV. , v ktorej bude zúčtovaná
zaplatená záloha Kupujúcim podľa Bodu 2 tohto článku Zmluvy.
4. Kupujúci je povinný Predávajúcemu predložiť najneskôr do konca štvrtého kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom sa uskutočnilo dodanie predmetu
zmluvy
v prípade, ak prepravu tovaru zabezpečí Kupujúci - kópiu dokladu o preprave tovaru, v ktorom
je potvrdené Kupujúcim prevzatie tovaru v členskom štáte Kupujúceho
2. v prípade, ak prepravu tovaru vykoná Kupujúci – potvrdenie o prijatí tovaru Kupujúcim
v členskom štáte Kupujúceho, ktoré musí obsahovať:
a) meno a priezvisko odberateľa alebo názov odberateľa a adresu jeho sídla, miesta
podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava,
b) množstvo a druh tovaru,
c) adresu miesta a dátum skončenia prepravy;
d) meno a priezvisko vodiča pozemného motorového vozidla uvedené paličkovým písmom a
jeho podpis,
e) evidenčné číslo pozemného motorového vozidla, ktorým sa uskutočnila preprava tovaru
3. v prípade, ak je tovar odoslaný alebo prepravený Kupujúcim alebo na jeho účet do miesta
určenia na území tretieho štátu - doklad o preprave tovaru a colné vyhlásenie, v ktorom je
colným orgánom potvrdený výstup tovaru z územia Európskej únie.
1.

5. Ak Kupujúci nepredloží v lehote podľa predchádzajúceho Bodu 4 tohto článku, doklady
preukazujúce oslobodenie dodania predmetu zmluvy od DPH uvedené v predchádzajúcom Bode 4
tohto článku, je Kupujúci povinný v lehote do 30 dní od konca štvrtého kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom sa uskutočnilo dodanie predmetu
zmluvy zaplatiť Predávajúcemu DPH vo výške 20 % dohodnutej kúpnej ceny v ČL. VII. Bod. 1 vo
výške ......................... €.

6. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi, inak je Kupujúci
oprávnený faktúru v lehote splatnosti Predávajúcemu vrátiť. Lehota splatnosti začne v takom
prípade plynúť od doručenia novej, správne vystavenej faktúry Kupujúcemu.

Článok VIII.
Sankcie
1. Predávajúci si môže uplatniť v prípade omeškania s plnením peňažných záväzkov Kupujúceho
úrok z omeškania vo výške 0,025 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
2. V prípade, ak kupujúci neuhradí kúpnu cenu v lehote splatnosti faktúry Predávajúceho,
Predávajúci nie je povinný odovzdať náhradné diely Kupujúcemu v stanovenom termíne.
3. Uplatnením práva na sankciu nie je dotknuté právo domáhať sa zároveň aj náhrady škody.

Článok IX.
Doba trvania zmluvy
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť
nasledujúci deň po dni jej zverejnenia na webovej stránke predávajúceho.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné ukončiť:
- okamžitým odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy, účinnosť odstúpenia
nastáva dňom doručenia,
- dohodou.
3. Ukončenie zmluvy nebude mať vplyv na trvanie iných práv alebo nárokov ktorejkoľvek zo
zmluvných strán, ktoré vznikli počas trvania zmluvy.
4.

Každá zo zmluvných strán bude oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy, len ak druhá zmluvná strana
nesplní svoju povinnosť vyplývajúcu pre ňu z tejto zmluvy (podstatne poruší zmluvu podľa § 344
Obchodného zákonníka).

5. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje, najmä ak niektorá zmluvná strana nesplní záväzky
z tejto zmluvy riadne a včas.
6. Pre odstúpenie od zmluvy a práva a povinnosti zmluvných strán s tým súvisiace sa použijú
ustanovenia § 344 až § 351 Obchodného zákonníka.

Článok X.
Záverečné ustanovenia
1. Každá zmena alebo doplnok zmluvy sa musia vykonať písomnou formou a musia byť schválené
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán formou písomného dodatku ku zmluve, pokiaľ
nie je v zmluve uvedené inak.
2. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy sa stane neplatným, zostáva platnosť
ostatných ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, zmluvné strany sa písomne
dohodnú na riešení, ktoré zachová kontext a účel daného ustanovenia.
3. Táto zmluva sa spravuje a vykladá podľa zákonov Slovenskej republiky. Akékoľvek spory alebo
nezhody pri jej interpretácii budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou zmluvných strán. V
prípade, že k takejto dohode nedôjde do 30 dní od vzniku sporu, bude ktorákoľvek zmluvná
strana oprávnená podať návrh na začatie konania na príslušný súd.

4. Zmluvné strany sa podľa § 262 Obchodného zákonníka dohodli, že ich vzájomné záväzkovoprávne vzťahy založené touto zmluvou sa budú spravovať Obchodným zákonníkom Slovenskej
republiky.
5. Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch. Každá strana dostane po 2 exempláre.
V Košiciach, dňa ............ 2017
Kupujúci:

..............................................

..................................................

V Košiciach, dňa .............. 2017
Predávajúci:

………………………………………...........................
Ing. Richard Majza, MBA
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

..........................................................................
Ing. Juraj Krempaský
člen predstavenstva
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

