KÚPNA ZMLUVA

1.

ZMLUVNÉ

STRANY

1.1.

Predávajúci
Obchodné meno:

AUTONOVO,

Sídlo:

Zvolenská cesta 40, 974 03 Banská Bystrica

a.s.

IČO:

35796693

DIČ:

2021542072

IČ DPH:

SK2021542072

Zápis:
Bankové spojenie:

OR OS Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka číslo: 384/S
Tatra banka a. s.

Číslo účtu:

2623756479/1 100

Zastúpený:

Ing. Maroš Bezdéka - predseda predstavenstva

(ďalej iba ako "Predávajúci")

1.2.

Kupujúci
Obchodné meno:

DR DREVO, s.r.o.

Sídlo:

Skubínska cesta 86, 974 Ol Banská Bystrica

IČO:

36023892

DIČ:

2020086354

IČ DPH:

SK2020086354

Zápis:

OR OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 4786/S

Bankové spojenie:

SLSP, a.s.

Číslo účtu:

430053778/0900

Zastúpený:

Ing. Pavol Dlhoš - konateľ

(ďalej len ako "Verejný

1.3.

obstarávateľ")

Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka túto kúpnu zmluvu (ďalej len
"Zmluva"):

2.

PREDMET

2.1.

Pod pojmom "Predmet
úžitkových

ZMLUVY

vozidiel"

kúpy"
podľa

sa pre účely tejto Zmluvy rozumie "dodávka
technickej

špecifikácie

predmetu

zákazky,

2 kusov terénnych
v zmysle

požiadaviek

uvedených v súťažných podkladoch pre verejné obstarávanie.
2.2.

Predávajúci

sa touto

zmluvou

zaväzuje

previesť

na Verejného

obstarávateľa

vlastnícke

právo

k Predmetu kúpy definovanom v bode 2.1.
Verejný obstarávateľ sa touto zmluvou zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu a prevziať Predmet kúpy.
2.3.

Zmluvné strany dojednávajú výhradu vlastníctva, t.j. vlastnícke právo k Predmetu kúpy prechádza na
Verejného obstarávateľa

/

až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

3.
3.1.

DODANIE PREDMETU
Predávajúci

KÚPY

dodá Predmet kúpy Verejnému

obstarávateľovi

Zmluvy o poskytnutí NFP s poskytovateľom
na roky 2007-2013.

v lehote do 4 mesiacov od podpísania

- PPA Bratislava, z fondov Programu rozvoja vidieka SR

Miestom dodania Predmetu kúpy je sídlo verejného obstarávateľa

na adrese DR

DREVO, s.r.o., Skubínska cesta 86, 974 01 Banská Bystrica., pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú
inak.

4.
4.1.

CENA PREDMETU

KÚPY

Súhrnná kúpna cena za Predmet kúpy bola Zmluvnými stranami dohodnutá
bez DPH. Ceny jednotlivých

4.2.

Predávajúci

je platiteľom

vo výške 63.100,00 EUR

položiek Predmetu kúpy sú určené v prílohe č.l.
dane z pridanej

hodnoty.

Kúpnou

cenou sa rozumie

cena bez DPH,

Predávajúci vyúčtuje daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov.
4.3.

Celý Predmet

kúpy bude financovaný

Programu

rozvoja

preddavky.

Financovanie

faktúry

vidieka

so splatnosťou

z vlastných

na roky 2007-2013.

zdrojov
Verejný

verejného

sa bude vykonávať formou bezhotovostného
30 dní odo dňa jej doručenia.

obstarávateľa

obstarávateľ

a zo zdrojov

neposkytuje

platobného

Pri nedodržaní

termínu

zálohy,

ani

styku na základe
úhrady faktúry

predávajúci účtuje zmluvný úrok 0,05% za každý deň omeškania.

5.

zÁ VEREČNÉ USTANOVENIA

5.1.

Verejný obstarávateľ
prostriedkov

z fondov

si vyhradzuje
Programu

právo odstúpiť od zmluvy v prípade neposkytnutia
rozvoja

vidieka

SR na roky 2007-2013

finančných

a to bez akéhokoľvek

finančného alebo iného nároku predávajúceho.

/

5.2.

Zmluvné strany berú na vedomie, že podľa ust. § 5a ods. 1 a ods. 4 zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom
prístupe k informáciám v znení jeho poslednej novelizácie zákonom č. 546/2010 Z. z.,
ktorým sa dopÍňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa
menia a dopÍňajú niektoré zákony (ďalej len zákon č. 546/2010 Z. z.), sa v prípade tejto zmluvy jedná
o povinne zverejňovanú zmluvu, ktorá sa zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom
vlády SR (ďalej len "CRZ").

5.3.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.

5.4.

Účinnosť táto zmluva nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Občianskeho zákonníka doplneného zákonom č. 546/20 l O Z.z.

5.5.

Zmluvné strany berú na vedomie, že zverejnenie zmluvy CRZ v súlade a v rozsahu podľa zákona č.
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, nie je porušením
alebo ohrozením obchodného tajomstva.

5.6.

V prípade neskoršieho schválenia nenávratné ho finančného príspevku z fondu Programu rozvoja
vidieka SR na roky 2007-2013 objednávateľovi, si tento vyhradzuje právo primerane termín dodania
predÍžiť.
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CRZ v zmysle ust. $47a

5.7.

Predávajúci

a Kupujúci

dokumentov

a vecnú

sa zavazuju
kontrolu,

v miere nevyhnutnej,

v súvislosti

s realizáciou

umožniť

výkon kontroly

schváleného

projektu

obchodných
objednávateľa

v Programe rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 oprávneným kontrolným úradníkom.
5.8.

Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami

Obchodného

zákonníka a súvisiacich právnych predpisov.
5.9.

Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy možno uskutočniť len písomne.

5.10.

Zmluva je vyhotovená

v 2 exemplároch,

z ktorých každá zo zmluvných

originály ..

Za Predávajúceho:
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strán obdrží po jednom

