Kúpna zmluva
uzatvorená podľa ustanovenia § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)
v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

č!. I.
Zmluvné strany
Kupujúci:
Sídlo
V zastúpení
Bankové spojenie
Číslo účtu
IČO
DIČ
Tel.
Fax
E-mail
(ďalej len: „kupujúci")
Predávajúci:
Sídlo:
Zastúpený:
Oprávnený na rokovanie
-vo veciach technických:
-vo veciach zmluvných :
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Označenie registra:
Číslo zápisu:
Tel.:
Fax:
E-mail:

MESTO TRENČIANSKE TEPLICE
: M.R. Štefánika 4, 914 51 Trenčianske Teplice
: PhDr. Štefan Škultéty, primátorom mesta Trenčianske
Teplice
: Dexia banka Slovensko, a.s., pobočka Trenčín
: 0643679002/5600
: 00312088
: 2021080050
: 032 / 655 1500, 032/ 655 6715
:032/6552232
: sekretariat@teplice.sk
Mercedes-Benz Slovakia s.r.o.
Tuhovská 5, 831 07 Bratislava
Andrej Glatz - konateľ
Ing. Peter Ondriaš - prokurista
Ing. Roman Vrabec - vedúci predaja Mitsubishi Fuso
JUDr. Martin Podkonický - Legal&Compliance
Management
Tatra banka a.s.
2926814488/1100
35 780 754
SK2020277072
OR Okr. súdu Bratislava I.
Odd. Sro, VI.č. 21018/B
+421 2 492 94 444
+421 2 492 94 994
info@daimler.com

(V prípade účasti skupiny uviesť údaje uvedené v tomto bode pre každého člena skupiny samostatne)

(ďalej len: „Predávajúci")

ČI. II.
Predmet zmluvy
1.

Predmetom tejto kúpnej zmluvy je najmä záväzok predávajúceho dodať
kupujúcemu tovar (uvedený v odseku 2 tohto článku), ktorý je bližšie
špecifikovaný v prílohe tejto zmluvy (ďalej len: „predmet kúpy") a previesť na
kupujúceho vlastnícke právo k predmetu kúpy a záväzok kupujúceho riadne
dodaný tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

2.

Predávajúci predáva kupujúcemu za podmienok uvedených v tejto zmluve do
výlučného vlastníctva predmet kúpy a to:
Názov tovaru

P. č.
1
2
3
4
3.

Počet
kusov
1
14
14
50.000

Vozidlo s hydraulickou rukou
Kontajnery so spodným výsypom
Kontajnery 1100 I
Vrecia na separovaný odpad

Predávajúci sa zaväzuje, že bude vykonávať činnosti podľa tejto zmluvy a
v súlade so súťažnými podkladmi a s ponukou, ktorú Predávajúci predložil
Kupujúcemu ako uchádzač vo verejnej súťaži na : „Zefektívnenie a rozšírenie
zberu separovaných zložiek komunálneho odpadu" a ktorá je archivovaná
u kupujúceho ako súčasť dokumentácie o tejto verejnej súťaži. Tieto dokumenty
(tzn. súťažné podklady a ponuka) sú obom zmluvným stranám známe, boli
zmluvným stranám navzájom odovzdané a obe zmluvné strany ich považujú za
súčasť tejto zmluvy.
čl. III.
Kúpna cena

1.

Kúpna cena bola určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena pevná a to predstavuje:
Kúpna cena za predmet kúpy (t. z. za všetok tovar uvedený v čl. I! tejto zmluvy
pri množstvách tam uvedených) celkom:
Cena bez DPH: ^
62.871,76 €, slovom
(Šesťdesiatdvatisíc osemstosedemdesiatjeden Eur 76/100)
DPH:
12.574,36 €, slovom
(Dvanásťtisíc päťstosedemdesiatštyri Eur 36/100)
Cena s DPH:
75.446,12 €, slovom
(Sedemdesiatpäťtisíc štyristoštyridsaťšesť Eur 12/100)
Z toho:
i
P.č.
1.
2.

3.
4.

Počet
kusov
1

Názov tovaru

Vozidlo s hydraulickou rukou
Kontajnery so s p o d n ý m výsypom
z toho farba '.oranžová
zelená
šedá
Kontajnery 1100 I - farba žltá
~ Vrecia na separovaný odpad
j z toho farba :
červená/rozmer 700x1100/0,040 mm
žltá/rozmer 700-1100/0,040 mm
"modrá/rozmer 700x1100/0,040 mm
čierna/rozmer 700x1100/0,040 mm
Transparent/rozmer 700x1100/0,080 mm
Spolu (cena celkom)

.

14
4
6
4
14
50.000
4.166
13.889
137889
4.166
13.889

Cena za kus Cena za kus
Cena
Cena
v EUR bez
v EUR s
celkom bez c e l k o m s
DPH
DPH
DPH
DPH
46.750,00
56.100,00
46.750,00
56.100,00
466,67
560,00
6.533,38
7.840,06
466,67
560,00'
1.866,68
2.240,02
466,67
560,00'
2.800,02
3.360,02
466,67'
560,00
1.866,68
2.240,02
211,67
254,00
2.963,38^
3.556,06
0,1325
0,1590
6.625,00
7.950,00
0,1325
0,1325
0,1325
0,1325
0,1325

0,1590
0,1590
0,1590
0,1590'
0,1590

552,00
1.840,29
1.840,29
552,00
1.840,29
62.871,76

662,40
2.208,35
2.208,35
662,40
2.208,35
75.446,12

2.

V kúpnej cene sú zahrnuté všetky náklady na riadne plnenie tejto zmluvy
(napr. náklady predávajúceho na dopravu do miesta dodania, náklady na
zabalenie predmetu kúpy pri doprave, montáž a pod.)

3.

Kúpna cena bude uhradená predávajúcemu na základe faktúr, ktorý vystaví
predávajúci a doručí kupujúcemu vždy až po riadnom dodaní predmetu kúpy,
príp. jeho časti. Faktúra bude vždy vystavená na sumu vo výške súčtu cien
tovarov skutočne dodaných kupujúcemu. Súčet faktúr nesmie prekročiť cenu
uvedenú v ods. 1 tohto článku.

4.

Faktúra musí obsahovať všetky údaje, ktoré vyžaduje platná právna úprava
Slovenskej republiky a EÚ. Údaje na faktúre musia byť v súlade s údajmi
uvedenými v uzatvorenej zmluve. V prípade, že faktúra nebude obsahovať
predpísané náležitosti, kupujúci je oprávnený vrátiť ju predávajúcemu na
doplnenie. Vtákom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota
splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry kupujúcemu.
Prílohou každej faktúry musí byť vždy aj protokol podľa čl. IV ods. 3 tejto
zmluvy.

5.

Každá faktúra je splatná do 90 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu, resp.
do siedmich dní pripísania finančných prostriedkov z Recyklačného fondu na
účet kupujúceho.
Za deň úhrady sa považuje deň odpísania z účtu
kupujúceho.
čl. IV.
Miesto a čas dodania

1.

Miestom dodania predmetu kúpy je: areál Technických služieb mesta
Trenčianske Teplice,r.o., pokiaľ nebude určené kupujúcim najneskôr deň pred
dodaním predmetu kúpy alebo jeho časti inak (kupujúci má právo upraviť
miesto dodania v okruhu do 5 km od pôvodného miesta dodania). Osobou
oprávnenou potvrdiť prevzatie predmetu kúpy je Ing. Karol Vojtáš.

2.

Kompletný predmet kúpy musí byť dodaný predávajúcemu do miesta dodania
najneskôr v termínoch do:
P.č.

Názov tovaru

1
2
3
4

Vozidlo s hydraulickou rukou
Kontajnery so spodným výsypom
Kontajnery 1100 I
Vrecia na separovaný odpad

Počet
kusov
1
14
14
50.000

Spoločný termín dodania tovaru
(počet dní od účinnosti tejto zmluvy)
40

Predávajúci je oprávnený dodávať predmet kúpy aj po častiach a to podľa
vlastných možností a uváženia, najviac však v 3 dodávkach s tým, že
minimálna hodnota každej dodávky je 5.000,- €. V termíne uvedenom

v predchádzajúcom texte však musí byť najneskôr dodaný celý predmet kúpy
(t. z. všetky požadované tovary v určených množstvách, inak je predávajúci
v omeškaní).
Predávajúci vyzve kupujúceho vždy najneskôr 3 dni pred
dohodnutým termínom odovzdania predmetu kúpy alebo jeho časti k prevzatiu
(e-mailom: sekretariat@teplice.sk alebo písomne). Podmienkou dodania
každého tovaru tvoriaceho predmet kúpy je, že tento konkrétny tovar bude
plne funkčný a budú dodané všetky jeho časti a zariadenia.
3.

O prevzatí predmetu kúpy spíšu strany protokol, ktorý bude obsahovať aj
súpis prípadných zistených vád, ktoré nebránia v užívaní predmetu kúpy,
dohodu o opatreniach na ich odstránenie, prehlásenie kupujúceho, že
predmet kúpy odovzdáva a prehlásenie kupujúceho, že predmet kúpy preberá.
Tento protokol bude tvoriť vždy prílohu k faktúre. V prípade, ak by predmet
kúpy mal vady, ktoré bránia v riadnom užívaní predmetu kúpy, nie je kupujúci
povinný prevziať predmet kúpy.

4.

Dňom odovzdania premetu kúpy prechádza na kupujúceho vlastnícke právo
k predmetu kúpy ako aj nebezpečenstvo škody na predmet kúpy.
čl. V
Osobitné ustanovenia

1.

Predávajúci je povinný najneskôr v deň, kedy nadobudne účinnosť táto zmluva
predložiť kupujúcemu pre vozidlo uvedené v tabuľke v čl. II ods. 2 pod č. 1
Rozhodnutie MDPT SR o udelení typového schválenia podľa zákona NR SR
č. 725/2004 Z z. v znení neskorších zmien a doplnkov alebo doklad
rovnocenný podľa práva EÚ, ktorý oprávňuje tieto motorové vozidlá na
premávku na pozemných komunikáciách v SR. Predkladaný doklad musí byť
osvedčená kópia platného originálu. V prípade, ak predávajúci túto svoju
povinnosť nesplní, má kupujúci právo na zmluvnú pokutu vo výške 10.000,- €
(slovom: desaťtisíc Eur). Kupujúci s výškou zmluvnej pokuty súhlasí
a nepovažuje ju za neprimerane vysokú. Popri nároku na zmluvnú pokutu má
predávajúci nárok aj na náhradu škody v plnej výške, ktorá mu týmto vznikla
a tiež má právo odstúpiť od tejto zmluvy.

2.

Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho
s plnením tejto zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a to
oprávnenými osobami (či už kupujúceho alebo inými osobami určenými na
základe Zmluvy o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu uzavretej
medzi Ministerstvom životného prostredia SR a kupujúcim) a poskytnúť im
všetku potrebnú súčinnosť.

čl. VI.
Záručná doba a vady diela
1. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet kúpy bude mať počas záručnej doby
vlastnosti dohodnuté v zmluve.

2. Záručná doba na predmet kúpy sú 2 roky a začína plynúť odo dňa odovzdania
predmetu kúpy kupujúcemu.
3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predmet kúpy v čase jeho odovzdania
kupujúcemu. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní predmetu kúpy zodpovedá
predávajúci vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
4. V prípade, že počas záručnej doby sa zistí vada na predmete kúpy, kupujúci
písomne upozorní predávajúceho na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, že
počas záručnej doby má kupujúci právo požadovať a predávajúci povinnosť
bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
5. Predávajúci sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu kúpy v čo
najkratšom, technicky možnom čase, najneskôr však do 3 pracovných dní od
uplatnenia reklamácie kupujúcim. Uplatnením reklamácie sa rozumie doručenie
reklamácie predávajúcemu (stačí zaslanie e-mailu predávajúcemu na adresu
uvedenú v čl. I tejto zmluvy, pokiaľ nebude oznámený iný mail). Pre vozidlo
uvedené v tejto zmluve sa však požaduje zabezpečenie autorizovaného servisu
danej značky vozidiel s 24hodinovou pohotovostnou službou, ktorá zabezpečí
riešenie reklamácií.
6. Kupujúci sa zaväzuje odstrániť reklamované vady do 5 dní od začatia ich
odstraňovania, ak nedôjde k písomnej dohode o inom termíne a ku ktorej sa
zhotoví obojstranne potvrdený zápis.
čl. VII
Zmluvné pokuty, náhrada škody, odstúpenie od zmluvy
1.

V prípade, ak predávajúci nedodá predmet kúpy v súlade s touto zmluvou
v termínoch uvedených v čl. IV ods. 2 tejto zmluvy, má kupujúci nárok na
zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny časti predmetu kúpy, ktorej sa omeškania
týka za každý, aj začatý deň omeškania s dodaním riadneho predmetu kúpy,
resp. jeho časti. Kupujúci má zároveň nárok na náhradu škody, ktorá by mu
vznikla z dôvodu omeškania predávajúceho s dodaním predmetu kúpy alebo
jeho časti a to v plnej výške vzniknutej škody.

2.

V prípade nedodržania lehôt uvedených v čl. VI tejto zmluvy alebo ak nebude
zabezpečená 24hodinová pohotovostná služba, ktorá zabezpečí riešenie
reklamácií pre nákladné vozy, má kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške
0,1% z ceny predmetu kúpy za každý aj začatý deň omeškania.

3.

Vyššie uvedenými zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok na náhradu škody,
ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a to aj
v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.

4.

V prípade, ak ktorákoľvek zmluvná strana poruší akúkoľvek povinnosť, ktorá
zmluvnej strane vyplýva z tejto zmluvy alebo zo súťažných podkladov iným
spôsobom ako je uvedené v tomto článku, je povinná zaplatiť druhej zmluvnej
strane zmluvnú pokutu vo výške 330,- €, ak táto zmluva neurčuje inú výšku
zmluvnej pokuty.

5.

V prípade ak bude Kupujúci v omeškaní splatením faktúr podľa tejto zmluvy,
Predávajúci má nárok na úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy za
každý deň omeškania.

6.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia
tejto zmluvy zo strany predávajúceho. Zmluvné strany považujú za podstatné
porušenie tejto zmluvy, najmä ak predávajúci:
a) bude meškať s termínom dodania predmetu kúpy, resp. hociktorej časti
predmetu kúpy podľa tejto zmluvy o viac ako 10 dní,
b) bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho prevedie všetky, alebo niektoré
práva a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby,
c) v prípade porušenia povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy - napr.
včasné neodstránenie reklamovaných vád, neodstránenie drobných vád
predmetu kúpy, ktoré nebránia v užívaní predmetu kúpy podľa čl. IV ods. 3
tejto zmluvy a pod.
d) v prípade, ak nedodá predávajúcemu doklad požadovaný v čl. V ods. 1 tejto
zmluvy.

7. V prípade, ak bude Kupujúci v omeškaní s platením faktúry podľa tejto zmluvy
o viac ako 60 dní, predávajúci má nárok odstúpiť od tejto zmluvy.
8.

Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy
a jeho účinky nastávajú dňom doručenia druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od
zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením
zmluvy a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na
svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy.
Čl. VIII.
Záverečné ustanovenia

1.

Účastníci si zmluvu prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, prehlasujú,
že zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok
a že zmluva obsahuje ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, na
znak čoho ju v piatich vyhotoveniach vlastnoručne podpísali.

2.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

3.

Zmluva nadobúda účinnosť zverejnením tejto zmluvy v súlade s § 47a ods. 1
Občianskeho zákonníka a uzavretím zmluvy o poskytnutí prostriedkov
z Recyklačného fondu medzi Ministerstvom životného prostredia SR
a verejným obstarávateľom na implementáciu projektu: „Zefektívnenie
a rozšírenie zberu separovaných zložiek komunálneho
odpadu". Zmluva
nadobudne účinnosť v deň, v ktorom budú kumulatívne splnené obe
podmienky. V prípade, ak v lehote do 1 roka odo dňa zverejnenia tejto zmluvy
nebude uzavretá zmluva o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu
medzi Ministerstvom životného prostredia SR a objednávateľom na
implementáciu
projektu: „Zefektívnenie a rozšírenie zberu separovaných
zložiek komunálneho odpadu" táto zmluva zaniká.

4.

Táto zmluva je vyhotovená v piatich exemplároch, z toho jeden originál je pre
predávajúceho a štyri originály pre kupujúceho.

5.

Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov
podpísaných štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

6.

Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
zákonníka v platnom znení.

7.

Komunikácia medzi zmluvnými stranami pri plnení tejto zmluvy bude prebiehať
v slovenskom jazyku. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade sporu bude
rozhodné právo SR.

V Trenčianskych Tepliciach, dňa . . ? . : ! . V
Kupujúci:

Obchodného

Bratislave dňa 30.01.2012
Predávajúci:

V
PhDr. Štefan Škultéty
Primátor mesta Trenčianske Teplice
^ .f
Peter Ondriaš - prokurista

