Evidenčné číslo zhotoviteľa:
Evidenčné číslo objednávateľa:
Kúpno-predajná zmluva (NÁVRH )
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi zmluvnými stranami:

Predávajúci:
Názov :
Sídlo :
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Peňažný ústav :
IBAN :
zapísaná v OR Okresného súdu ............., oddiel ..., vložka číslo .........
zastúpená konateľom: ................
(ďalej len „Predávajúci“)
a
Kupujúci:
Obec Kunová Teplica
Sídlo: Kunová Teplica č.127, 049 32 Kunová Teplica
Štatutárny zástupca: Eva Gyenesová – starostka obce
IČO:
00328448
DIČ:
2020961426
IČ DPH: neplatca DPH
Tel.: +421 905 785 281
E-mail: obec.kunovateplica@gmail.com
Internetová stránka: www.kunova teplica.sk
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko a.s.
Číslo účtu.:
SK94 5200 0000 0000 1684 5518
(ďalej len „Kupujúci“)
Článok I.
Úvodné ustanovenie
Predávajúci je výlučným vlastníkom nasledovného motorového vozidla:
Druh vozidla:
Továrenská značka, typ:
Farba:
Výr. číslo karosérie ( VIN):
Rok výroby:
Stav tachometra:
Výbava:

(ďalej len ako „Predmetné motorové vozidlo“).

Článok II.
Predmet Zmluvy

Predávajúci touto zmluvou predáva Kupujúcemu Predmetné motorové vozidlo , vozidlo spoločnej dopravy osôb
podrobne popísané v bode I, za kúpnu cenu , ktorá je výsledkom verejného obstarávania a Kupujúci Predmetné
motorové vozidlo za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu kupuje do výlučného vlastníctva majetku obce.
Článok III.
Kúpna cena
1) Kúpna cena vozidla vrátane DPH je ............................Eur (slovom ............................. Eur).
2) Predávajúci vystaví faktúru, ktorou vyúčtuje kúpnu cenu a vystavenú faktúru doručí Kupujúcemu.
3) Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že Kupujúci uhradí Predávajúcemu kúpnu cenu vo výške uvedenej v bode 1) tohto
článku Zmluvy:
bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, a to najneskôr
v deň splatnosti faktúry. Splatnosť faktúry sa stanovuje do 30 kalendárnych dní.
4) V prípade, ak dohodnutá kúpna cena za predmetné motorové vozidlo podľa tohto článku III. Zmluvy nebude
Predávajúcemu uhradená riadne a včas, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy. Odstúpením sa Zmluva ruší
od svojho počiatku a zmluvné strany sú povinné vydať si navzájom plnenia, ktoré si na základe Zmluvy poskytli, a to
najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa doručenia písomného oznámenia Predávajúceho o odstúpení od Zmluvy
Kupujúcemu.
Článok IV.
Stav Predmetného motorového vozidla
1) Predávajúci vyhlasuje, že predmetné motorové vozidlo: je novým motorovým vozidlom
-

nebolo používané,
nemá žiadne vady.

2) Kupujúci vyhlasuje, že sa so stavom predmetného motorového vozidla riadne oboznámil jeho obhliadkou a
skúšobnou jazdou a kupuje ho v stave, v akom sa nachádza ku dňu podpisu tejto Zmluvy.
Článok V.
Dodacia lehota a dodacie podmienky
1) Dodacia lehota predmetu kúpy je 40 pracovných dní odo dňa zaslania objednávky predávajúcemu. Tomu bude
predchádzať nadobudnutie účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie na strane kupujúceho.
2) Odovzdanie a prevzatie vozidla sa vykoná v sídle Kupujúceho.
Článok VI.
Záručné podmienky
1) Záruka na predmet kúpy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2) Akékoľvek neskoršie uplatnenie nárokov z vád tovaru, ktoré by mohli byť pri starostlivom prezretí Predmetného
motorového vozidla zistené, je vylúčené.

4) Predávajúci nezodpovedá najmä za vady Predmetného motorového vozidla, ktoré bolo
- mechanicky alebo inak poškodené,
- používané na iný účel, než na aký bolo určené,
- vystavené pôsobeniu prostredia, pre použitie v ktorom nie je určené,
- používané v rozpore s predpísaným návodom na použitie,
- opravované neautorizovanou osobou alebo ak takáto osoba doň vykonala zásah,
- závady, ktoré sú dôsledkom opotrebenia ojazdeného vozidla, tak ako bolo toto predmetom kúpy.
5) Predávajúci nezodpovedá za bežné opotrebovanie Predmetného motorového vozidla a prípadné vady, ktoré vznikli v
jeho dôsledku.
Článok VII.
Povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho
1) Predávajúci je povinný vyzvať Kupujúceho k prevzatiu predmetu tejto Zmluvy.
2) Predávajúci je povinný odovzdať Predmetné motorové vozidlo v čase a mieste určenom v tejto Zmluve.
3) Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na jeho prevzatie a užívanie. Predávajúci
spolu predmetom kúpy odovzdá : Servisnú knižku, 2 ks náhradných kľúčov, a doplnky , ktoré uviedol vo svojej
ponuke.
4) Kupujúci je povinný zaplatiť za Predmetné motorové vozidlo cenu v zmysle Článku III. tejto Zmluvy a prevziať dodaný
predmet v zmysle Článku V. tejto Zmluvy.
5) Kupujúci je povinný vykonať prepis vlastníctva Predmetného motorového vozidla na dopravnom inšpektoráte do 10
dní od podpisu tejto zmluvy.
Článok VIII.
Záverečné ustanovenia
1) Predávajúci vyhlasuje, že kupujúcemu nezamlčal žiadne skryté vady, resp. Skutočnosti o technickom stave predmetu
kúpy.
2) Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva.
3) Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcom , po dni zverejnenia na webovom sídle kupujúceho.
4) Túto Zmluvu môžu zmluvné strany zmeniť alebo zrušiť len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán.
5) Pokiaľ v tejto Zmluve nie je stanovené inak, riadia sa právne pomery zmluvných strán príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
6)Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov , že účinnosť zmluvy s dodávateľom má odkladaciu podmienku,
ktorá spočíva v tom, že MAS vykoná kontrolu verejného obstarávania bez identifikácie nedostatkov vo verejnom
obstarávaní , ktoré by predstavovali potrebu zrušenia verejného obstarávania alebo uplatnenia finančnej korekcie v
dôsledku porušenia zákona o verejnom obstarávaní alebo usmernenia RO v oblasti verejného obstarávania . MAS bude
kontrolovať VO len po podpise zmluvy o nenávratný finančný príspevok.
7) Dodávateľ začne s realizáciou predmetu zmluvy až po vystavení písomnej objednávky kupujúceho , pričom
kupujúci túto vystaví až po nadobudnutí účinnosti zmluvy o príspevku.
8) Zmluva o príspevku nadobúda účinnosť deň po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv
https://www.crz.gov.sk/, prípadne neskoršie, ak tak ustanoví zmluva.

9) Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými osobami a poskytnúť im všetku
potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a) Poskytovateľ finančnej podpory alebo finančnej dotácie a ním poverené osoby,
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

V .................................dňa ...........................

............................................................
Predávajúci

V Kunovej Teplici, dňa ..............................

.................................................................
Eva Gyenesová, starostka
Kupujúci

