KÚPNA ZMLUVA
uzavretá podľa § 409 a násl. Obchodného zákonníka
medzi
Kupujúcim: Obec Cernina
so sídlom: Cernina 65, 090 16 Cernina
zastúpeným: Ing. Helena Madzinová
bankové spojenie: SK62 0200 0000 0024 9807 7855
IČO: 00330388, DIČ: 2020808559,
a
Predávajúcim: PK AUTO s.r.o. Prešov
so sídlom: Duklianska 23, 080 01 Prešov
zastúpeným: Tomáš Kmec
bankové spojenie: SK09 7500 0000 0040 0032 7220
IČO: 31733174, DIČ: 2020521294,
zapísaným v obchodnom registri Okresného súdu
v ...................., oddiel ........................, vložka č. .....................,

I.
Predmet zmluvy
Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu 9-miestne motorové vozidlo s prestavbou pre ZŤP
v špecifikácii podľa predloženej ponuky vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto
zmluva.
II.
Termín dodania
Predmet zmluvy bude dodaný najneskôr do 60 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy.
III.
Zmluvná cena
1. Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších
predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o cenách, ako cena pevná bez možnosti jej
dodatočných úprav, na základe výsledkov verejného obstarávania, projektovej
dokumentácie a výkazu výmer vo výške:
Cena diela bez DPH:

25 375,00 €

DPH v sadzbe 20 % a v sume:

5 075,00 €

Cena diela vrátane DPH je:
30 450,00 €
2. Uvedená cena sa môže upravovať len v prípade kupujúcim vyvolaných zmien, ktoré budú
mať dopad na cenu, alebo v prípade administratívnych opatrení štátu (DPH, a pod.)

3. V cene sú obsiahnuté aj všetky súvisiace náklady predávajúceho.
IV.
Miesto dodania
Miestom dodania je Obec Cernina, 090 16 Cernina 65.
V.
Platobné podmienky
Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným splnením jeho
záväzku. Platba bude uskutočnená na základe predávajúceho faktúry. Faktúra musí obsahovať
náležitosti podľa platných právnych predpisov. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu
najneskôr do 30 dní odo dňa vystavenia faktúry.
VI.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru
Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny.
VII.
Zodpovednosť za vady tovaru
Pre zmluvné strany budú platiť ustanovenia § 422 a násl. Obchodného zákonníka, ktoré
upravujú nároky zo zodpovednosti za vady. Vady predmetu plnenia musí kupujúci
reklamovať písomne u predávajúceho v lehote do 14 dní odo dňa prevzatia. Pri predávanom
tovare, na ktorý predávajúci poskytuje záruku, kupujúci je povinný vady reklamovať do 14
dní od ich zistenia, najneskôr do konca záručnej lehoty.
VIII.
Záverečné ustanovenia
Zmluvu je možné zmeniť alebo zrušiť len vzájomnou dohodou zmluvných strán písomnou
formou. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť deň po jej
zverejnení podľa osobitných predpisov. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých
každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
V Cernine, dňa 26.07.2019

...........................................................
kupujúci

........................................................
predávajúci

