Kúpna zmluva
Číslo kúpnej zmluvy 12/2016
uzatvorená na základe § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších
predpisov
účastníci

Kupujúci:
Zastúpený:
IČO:
Telefón/fax :
e-mail :
(ďalej len „kupujúci“)

Predávajúci:

Obec Podhoroď
Anton Hricko , starosta
00325635
056/658 4077
podhorod@lekosonline.sk

Martin Fiľko

sídlo:
072 41, Remetské Hámre 85
IČO:
34 833 501
DIČ:
102 003 0154
IČ DPH:
SK 102 003 0154
Register:
živ. reb. č. 809-1657
V zastúpení:
Martin Fiľko
Bankové spojenie:
VÚB, a.s. pobočka Sobrance
Číslo účtu:
SK 3102000000001476140054
Zástupca vo veciach technických:
Kontaktné údaje:
0905 842 921
(ďalej len „predávajúci“)
Úvodné ustanovenie
Predávajúci na strane jednej a kupujúci na strane druhej v súlade s ustanoveniami § 409 a
nasl. Obchodného zákonníka uzatvárajú túto kúpnu zmluvu (ďalej len „zmluva“).

Čl. I
Predmet zmluvy
1.1. Predávajúci sa na základe tejto zmluvy zaväzuje dodať kupujúcemu hnuteľné veci (tovar) a previesť
na neho vlastnícke právo k tovaru a kupujúci sa zaväzuje tento tovar od predávajúceho prevziať
a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu.
1.2. Predmet plnenia /ďalej len tovar/ je: Dodávka drevoštiepky 2016/2017
1.3. Špecifikácia a množstvo predmetu zmluvy tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.

Čl. II
Miesto a čas plnenia
2.1. Miesto plnenia je: Podhoroď č. 21 , sklad drevoštiepky

2.2. Záväzok bude splnený prevzatím tovaru kupujúcim na základe dodacieho listu.
Súčasťou dodacieho listu bude vážny lístok .
2.3. Termín plnenia zmluvy . Verejný obstarávateľ požaduje dodávať drevoštiepku počas vykurovacej
sezóny 2016/2017
Jednotlivé dodávky drevoštiepky je potrebné realizovať počas vykurovacej sezóny na pokyn
obstarávateľa do 5 dní .

Čl. III
Kúpna cena, platobné a fakturačné podmienky
3.1. Právo na zaplatenie zmluvnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným splnením jeho záväzku,
t.j. dodaním kompletného predmetu jednotlivej časti plnenia v stanovenej lehote
3.2. Zmluvné strany sa v súlade so zákonom NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov
dohodli na zmluvnej cene za cely predmet plnenia uvedený v čl. I tejto zmluvy

Por.

1.

Názov tovaru
Dodávka drevoštiepky
140 t

CELKOM:

t

Jednotková cena
bez DPH v eur

Jednotková
cena s DPH v
eur

Celková
cena bez
DPH v eur

Celková cena v
eur s DPH/cena
celkom v eur

140

52,00

62,40

7280,00

8736,00

140

52,00

62,40

7280,00

8736,00

V cene sú zahrnuté všetky náklady na :
⋅ dovoz do miesta plnenia a zloženia do skladu paliva .
Zmluvné strany sa dohodli, že kúpnu cenu predmetu plnenia nie je počas trvania zmluvného vzťahu
možné meniť a dopĺňať.
3.3. Úhrada predmetu plnenia bude realizovaná bezhotovostným spôsobom na základe faktúry vystavenej
predávajúcim mesačne. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude dodací list predmetu plnenia a vážny
lístok .Splatnosť faktúry je do 30 dní od dátumu jej doručenia do sídla kupujúceho.
3.4. Faktúra vystavená predávajúcim musí spĺňať náležitosti daňového dokladu.
3.5. V prípade ak faktúra nebude v súlade s platnými právnymi predpismi, budú v nej uvedené nesprávne
údaje alebo nebude obsahovať všetky požadované náležitosti a podmienky, je to dôvod na
odmietnutie faktúry kupujúcim a jej vrátenie na prepracovanie. Nová lehota splatnosti začne plynúť
až po doručení novej faktúry do sídla kupujúceho. Kupujúci je povinný uviesť dôvod vrátenia faktúry.

Čl. IV
Povinnosti predávajúceho a kupujúceho
4.1. Predávajúci je povinný dodať predmet plnenia v tejto zmluve dohodnutom množstve, čase a cene.
4.2. Kupujúci je povinný prevziať predmet plnenia a uhradiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu
spôsobom a v termíne špecifikovanom v čl. III tejto zmluvy.

Čl. V
Nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru
5.1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru dňom jeho zaplatenia.

Čl. VI
Záruka, záručný a pozáručný servis
6.1. Písomná reklamácia musí obsahovať aspoň tieto údaje:
 označenie kúpnej zmluvy
 dátum a druh dodania tovaru
 opis vady tovaru a ako sa prejavuje

Čl.VII
Doba trvania a zánik zmluvy

7.1. Trvanie zmluvy je do 30.05.2017.
7.2. Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od zmluvy.
7.3 Odstúpenie od Zmluvy má následky stanovené príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

Čl. VIII.
Záverečné ustanovenia

8.1.

V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy sa stane neplatným, zostáva platnosť ostatných
ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, zmluvné strany sa písomne formou dodatku
dohodnú na riešení, ktoré zachová kontext a účel daného ustanovenia.

8.2.

Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami
Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

8.3.

Prípadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknú zo zmluvy, sa budú zmluvné strany snažiť riešiť
predovšetkým formou dohody, ktorá musí mať písomnú formu a v prípade, že sa zmluvné strany
nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom.

8.4. Zmluvné strany prehlasujú, že na tomto právnom úkone sa dohodli, obsah tejto zmluvy je v súlade s
ich prejavenou vôľou, čo potvrdzujú podpismi oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
8.5. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých po jej podpísaní posledným oprávneným
zástupcom zmluvnej strany dostane každá zo zmluvných strán po dvoch vyhotoveniach.
8.6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č.546/2010 Z. z.

V Podhorodi dňa 13.12.2016
za kupujúceho:

V Remetských Hámroch dňa 08.12.2016
za predávajúceho:

účinnosť

Prílohy : Príloha č.1

Por.

1.

t

Jednotková cena
bez DPH v eur

Jednotková
cena s DPH v
eur

Celková
cena bez
DPH v eur

Celková cena v
eur s DPH/cena
celkom v eur

140

52,00

62,40

7280,00

8736,00

140

52,00

62,40

7280,00

8736,00

Názov tovaru
Dodávka drevoštiepky
140 t

CELKOM:

Predložené parametre paliva

Nekontaminovaná drevná hmota vo forme drevných štiepok s
vlastnosťami

max vlhkosť
............
min .výhrevnosť .............

%
MJ/kg

max. popolnatosť ............

%

merná hmotnosť ...............

kg/m3

30
12 MJ/kg
5%
210 kg/m3

max. podiel kôry ................% z cel. množstva paliva

10 %

max. podiel pilín ................% z cel. množstva paliva

4%

rozmerová trieda drevnej štiepky G ...............

630

