Nabíjacia stanica pre elektromobily v obci Rešica

Kúpna zmluva č.

........................

uzavretá podľa ustanovenia § 409 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov za nižšie uvedených podmienok

I.

Zmluvné strany

Obec Rešica
Sídlo:
Rešica 112, 044 73 Buzica
Zastúpená:
Ing. František Bodnár – starosta obce
IČO:
00324647
IČ DPH:
Nie sme platcami DPH
DIČ:
2020751282
Bankové spojenie:
Všeobecná úverová banka a.s.
číslo účtu:
SK82 0200 0000 0000 2082 8542
ako Kupujúci (ďalej len Kupujúci)
a
Názov:

.........................................................................................

Sídlo:

.........................................................................................

V zastúpení:

.........................................................................................

Zapísaná:

.........................................................................................

IČO:

.........................................................................................

IČ pre DPH:

.........................................................................................

DIČ:

.........................................................................................

Bankové spojenie:

.........................................................................................

Číslo účtu:

.........................................................................................

SWIFT kód:

.........................................................................................

ako Predávajúci(ďalej len Predávajúci)

II. Preambula
2.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že Kupujúci z tejto kúpnej zmluvy získal nenávratné finančné
prostriedky pre projekt s názvom „Nabíjacia stanica pre elektromobily Obec Rešica“ a to pomocou
dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc, ktorého
poskytovateľom je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
2.2 Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania, podľa postupov definovaných poskytovateľom
pomoci, prioritne podľa stanovenej metodiky vypracovanej Centrálnym Koordinačným Orgánom (ďalej
CKO), hlavne podľa - Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného
obstarávania/obstarávania(verzia účinná k 15.06.2021). Kupujúci na obstaranie predmetu zmluvy použil
výnimku podľa §1 ods.14 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní Z.z. v platnom znení.
2.3 Pod pojmom preberací protokol sa v tejto kúpnej zmluve rozumie dokument, ktorý podpíše pri
odovzdávaní predmetu zmluvy štatutár, alebo štatutárom písomne poverený zamestnanec Kupujúceho
(ďalej štatutár). Preberací protokol musí byť vyhotovený v počte 3 kusov, pričom 2 budú odovzdané
Kupujúcemu, 1 si ponechá Predávajúci.

3.1

III. Východiskové podklady a údaje
Východiskové údaje:
a) Názov predmetu zmluvy:
„Nabíjacia stanica pre elektromobily v Obci Rešica“
b)

Miesto dodania:

Košický kraj, okres Košice – okolie, obec Rešica, k.ú. Rešica, číslo parcely:

c)

Splnomocnený zástupca:

Alexander Szaniszló; prednosta obce;

KNC 99/2;

Podpora budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc

1 zo 6

3.2 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy sú:
- Podmienky súťaže(prieskumu trhu) pre danú zákazku podľa ktorej sa uzatvára táto zmluva;
-

Povinná Príloha č.1 ku zmluve - Podrobný rozpočet – Výkaz- výmer;

-

Povinná Príloha č.2 ku zmluve – Špecifikácia rozsahu dodávky predmetu zmluvy

-

Povinná Príloha č.3 ku zmluve – Zoznam subdodávateľov

IV. Predmet plnenia, nadobudnutie vlastníctva
4.1 Predmetom tejto kúpnej zmluvy je dodávka, montáž, prevádzka a správa nabíjacej stanice
elektromobilov počas prvých piatich rokov odo dňa jej regulárneho sprevádzkovania, vrátane prepravy
do miesta dodania uvedeného v čl. III. Bodu 3.1. písm. b) tejto zmluvy. Všetky tovary a zariadenia
musia byť nové a nepoužívané. Rozsah plnenia zmluvy vyplýva z nedeliteľnej Prílohy č.2 ku zmluve –
„Špecifikácia rozsahu dodávky predmetu zmluvy“ a cenového plnenia podľa Prílohy č.1 ku zmluve –
Podrobného rozpočtu – Výkaz-výmer, predloženého v ponuke Predávajúceho, na základe ktorej sa
táto kúpna zmluva uzatvára.
4.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar a s tým súvisiace služby v rozsahu a množstve
vymedzenom touto zmluvou, v hodnote maximálne podľa Prílohy č.1 ku zmluve – Podrobného
rozpočtu- Výkaz-výmer a previesť na neho vlastnícke právo k uvedenému tovaru.
4.3 Predávajúci je povinný Kupujúcemu odovzdať doklady, ktoré sú potrebné pre plnohodnotné užívanie
predmetu zmluvy ako aj doklady ustanovené touto zmluvou.
4.4 Kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť zaň cenu v tejto kúpnej zmluve stanovenú.
4.5 Predávajúci je vlastníkom tovaru a zodpovedá za škody na ňom vzniknuté, až do nadobudnutia
vlastníckeho práva k tovaru Kupujúcim. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru prevzatím tovaru
bez vád, a to na základe potvrdeného preberacieho protokolu a úhrady faktúry vystavenej
Predávajúcim.
V. Dodanie a podmienky dodania tovaru
5.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar v rozsahu a kvalite vymedzenej podľa Prílohy č.1
a č.2 tejto zmluvy, podľa v súťaži predloženej ponuky, na základe ktorej sa uzatvára táto kúpna
zmluva. Dodanie predmetu zmluvy sa priamo viaže na úspešnú implementáciu uvedeného projektu.
5.2 Kupujúci bude na účely prevzatia predmetu zmluvy zastúpený: Alexander Szaniszló; prednosta obce.
5.3 Predávajúci sa zaväzuje dopraviť tovar a poskytnúť súvisiace služby s inštaláciou dodávaného tovaru
najneskôr do 31.05.2022 odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, ktorá predstavuje deň podpisu
zmluvy zo strany Kupujúceho.
5.4 Predávajúci je povinný spolu s tovarom odovzdať Kupujúcemu všetky listiny, ktoré sú potrebné na
nakladanie s tovarom a s jeho riadnym užívaním. Aj v prípade, že sa na tovare, alebo jeho časti bude
vyskytovať v okamihu odovzdania vada či viacero vád, je Kupujúci oprávnený, nie však povinný,
predmet zmluvy prevziať, pričom uvedie, že ho preberá s vadami. Tieto uvedie do preberacieho
protokolu, konkretizuje a ustanoví Predávajúcemu lehotu na ich odstránenie v dĺžke najviac 5
pracovných dní. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že v takomto prípade sa nejedná o prevzatie
predmetu zmluvy bez vád v zmysle ustanovení tejto kúpnej zmluvy a Predávajúci tým nie je zbavený
povinnosti zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu podľa článku X. tejto kúpnej zmluvy.
5.5 Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevziať predmet zmluvy, ak sa bude na ňom, alebo jeho častiach
vyskytovať v okamihu odovzdania vada či viacero vád.
5.6 Kupujúci podpísaním preberacieho protokolu, potvrdí dodanie na uvedenom preberacom protokole a
zaplatí Predávajúcemu dohodnutú cenu v lehote a spôsobom v tejto kúpnej zmluve uvedeným.
5.7 Nebezpečenstvo škody na dodanom tovare, až do jeho protokolárneho odovzdania znáša Predávajúci.
5.8 Predávajúci uvedie zoznam všetkých známych subdodávateľov, ak je to relevantné, s údajmi o osobe
oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia,
ak ide o subdodávateľa, ktorý má povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora. Príloha
je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, ako Príloha č.3: Zoznam subdodávateľov(obchodné meno
subdodávateľa; meno
subdodávateľa).“

a

priezvisko,

adresa

pobytu,

dátum

narodenia

osoby

oprávnenej

konať

za

VI. Cena
6.1 Cena za dodávku tovaru je definovaná Prílohou č.1 ku kúpnej zmluve – Podrobný rozpočet – výkaz výmer. Cena bola stanovená na základe Predávajúcim predloženej ponuky v súťaži, na základe ktorej
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sa uzatvára predmetná kúpna zmluva. Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona
č. 18/1996 Z.z. o cenách.
6.2 V celkovej cene za dodávku tovarov a služieb s tým spojených sú obsiahnuté náklady Predávajúceho,
predstavujúce obstarávacie náklady podľa § 25 ods. (6) písm. a) zákona č. 431/2002 Z. z. o
účtovníctve v znení neskorších predpisov, kde sa obstarávacou cenou rozumie cena, za ktorú sa
majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním. Celková cena predmetu zmluvy bude teda
zahŕňať všetky výdavky definované, špecifikované a pomenované v nedeliteľných Prílohách č.1 a 4.2
tejto zmluvy.

VII. Platobné podmienky
7.1 Kupujúci zaplatí Predávajúcemu za dodanie predmetu zmluvy spolu s definovanými službami
s dodávkou spojenými na základe faktúry vystavenej Predávajúcim po odovzdaní a úspešnom
prevedení testovacej prevádzky, ktorá predstavuje spustenie zariadení a odprezentovanie všetkých
procesov a činností. Súčasťou tejto dohodnutej platby je aj, zaškolenie určeného personálu na strane
Kupujúceho a preberací protokol potvrdený obidvoma zmluvnými stranami. Súčasťou je aj úhrada
dane z pridanej hodnoty (DPH). Faktúra sa považuje za platobný doklad, ktorým bude vykonané
celkové finančné vysporiadanie dodávky predmetu zmluvy. Právo vystaviť faktúru vzniká
Predávajúcemu dňom podpísania preberacieho protokolu. Lehota splatnosti konečnej faktúry je 60
dní od jej doručenia v Kupujúcemu.
7.2 Faktúra sa považuje za platobný doklad, ktorým bude vykonané celkové finančné vysporiadanie
dodávky predmetu zmluvy. Právo vystaviť faktúru vzniká Predávajúcemu dňom podpísania
preberacieho protokolu k tovaru. Faktúra bude obsahovať nasledovné údaje:
- Názov a sídlo firmy Predávajúceho, IČO, DIČ, označenie oprávnenej osoby,
- číslo faktúry,
- názov projektu pre ktorý bol predmet plnenia,
- deň odoslania, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má faktúra uhradiť,
- fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH ,celkovú fakturovanú cenu,
- označenie osoby, ktorá faktúru vystavila,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
- prílohu (Zápis – preberací protokol);
7.3 V prípade, že platobný doklad – faktúra, nebude obsahovať náležitosti dohodnuté v tejto zmluve,
Kupujúci má právo vrátiť faktúru Predávajúcemu na doplnenie, resp. prepracovanie. V takom prípade
sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opraveného
platobného dokladu Kupujúcemu.
VIII. Záručná doba, záručný servis – Zodpovednosť za vady
8.1 Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu tovar podľa tejto kúpnej zmluvy a jej príloh, pri dodržaní
kvalitatívnych podmienok, ktoré sú vymedzené štátnymi normami vzťahujúcimi sa na predmet
zmluvy.
8.2 Zmluvné strany sa dohodli, že sa v otázke zodpovednosti za vady(chyby) dodávaného tovaru budú
riadiť §422 a nasl. Obch. Zákonníka. Zmluvné strany dojednávajú záručnú dobu po dobu
prevádzkovania nabíjacej stanice Predávajúcim.
8.3 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy, v prípade
chýb, po ich odstránením, na odstránení ktorých sa zmluvné strany dohodli pri odovzdaní a prevzatí
tovaru.
8.4 Plynutie záručnej doby na dotknutú časť tovaru sa preruší dňom uplatnenia práva Kupujúceho na
odstránenie nedostatku doručením reklamácie.
8.5 Reklamácia musí byť vykonaná písomne, inak nie je platná. Musí obsahovať označenie vád a popis
ako sa vady(chyby) prejavujú. Rozoznávajú sa:
a) zjavné vady (chyby), ktoré Kupujúci zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní
predmetu zmluvy. Musia byť reklamované zapísaním v preberacom protokole s uvedením
dohodnutých termínov na ich odstránenia, ak sa jedná o závažné chyby, ktoré by mali vzťah na
funkčné vlastnosti tovaru(nefunkčnosť) tieto budú vymenené za nový tovar do 14 dní, inak nemusí
dôjsť k prebraniu tovaru a tým nevzniká nárok na úhradu tovaru zo strany Kupujúceho.
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b) skryté vady, t.j. vady, ktoré Kupujúci nemohol zistiť pri prevzatí tovaru a vyskytnú sa v záručnej
dobe. Kupujúci je povinný ich reklamovať u Predávajúceho najneskoršie do 3 pracovných dní od
ich zistenia. Predávajúci je povinný na reklamáciu reagovať do 24 hodín po obdržaní reklamácie a
dohodnúť s Kupujúcim spôsob a primeranú lehotu odstránenia.
8.6 Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré nastali v dôsledku vád, ktoré nemohol zistiť ani vzhľadom na
odbornosť alebo starostlivosť, ktorú možno u neho predpokladať, alebo od neho požadovať alebo v
dôsledku neodborného zásahu alebo neodborného užívania zo strany Kupujúceho alebo inej osoby,
alebo okolnosťami, ktoré vylučujú zodpovednosť Predávajúceho.
8.7 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, za vznik ktorých nenesie
zodpovednosť, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Náklady takto vzniknuté Predávajúcemu
budú uhradené na základe vzájomnej dohody.
IX. Zodpovednosť za škodu
9.1 Pokiaľ porušením povinností Predávajúceho, vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych
predpisov, či z tejto kúpnej zmluvy vznikne Kupujúcemu alebo tretím osobám v dôsledku použitia či
užívania dodaného tovaru škoda, zodpovedá za ňu Predávajúci. Ustanovenie predchádzajúcej vety
platí aj potom, ako dôjde k odstúpeniu od tejto kúpnej zmluvy.
9.2 Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené treťou osobou, alebo udalosťou za ktorú táto tretia
osoba zodpovedá, alebo za vady spôsobené neodvrátiteľnou udalosťou napr. požiarom, alebo inou
udalosťou, napríklad vyššou mocou.
9.3 Predávajúci ďalej nezodpovedá za vady ktoré boli spôsobené neodbornou obsluhou, používaním v
rozpore s návodom na použitie, používaním v nevhodných podmienkach, úpravou predmetu zmluvy,
prípadne neobvyklým spôsobom užívania predmetu zmluvy.
X. Zmluvné pokuty
10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak bude Predávajúci v omeškaní s dodávkou predmetu
zmluvy, resp. niektorej jeho časti podľa článku V. tejto kúpnej zmluvy, vzniká Kupujúcemu právo na
zaplatenie zmluvnej pokuty voči Predávajúcemu vo výške 0,05% z kúpnej ceny, za každý aj začatý
deň omeškania, čím nie je dotknuté právo Kupujúceho, uvedené v bode 9.1. V prípade, že bude
lehota na dodanie tovaru podľa článku V. bod 5.3 tejto kúpnej zmluvy nedodržaná, začne omeškanie
Predávajúceho s dodaním tovaru plynúť až dňom márneho uplynutia Kupujúcim skutočne
poskytnutej lehoty na dodanie predmetu zmluvy.
10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak bude Predávajúci v omeškaní s odstránením vady tovaru
podľa tejto kúpnej zmluvy, vznikne Kupujúcemu právo na zaplatenie zmluvnej pokuty a to za každý
aj začatý deň omeškania vo výške 0,3 % z ceny tovaru, na ktorom vada vznikla a ktorú neodstránil
Predávajúci v zmluve dohodnutej lehote.
10.3 Kupujúci zaplatí Predávajúcemu za omeškanie úhrady platby na základe platobného dokladu(faktúry)
uvedeného v čl. VII. tejto zmluvy za každý deň omeškania úrok z omeškania vo výške 0,05 %
z dlžnej sumy.
10.4 Zmluvná pokuta je splatná do 10 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Kupujúceho na zaplatenie
zmluvnej pokuty Predávajúcemu a naopak.
10.5 Uplatnením práva podľa predchádzajúcich bodov tohto článku kúpnej zmluvy, nie je dotknuté právo
Kupujúceho na náhradu škody, a to ani čo do výšky, v ktorej náhrada škody zmluvnú pokutu
presiahne.
XI. Odstúpenie od zmluvy
11.1 Ktorákoľvek zmluvná strana, môže odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy, na základe podstatného
porušenia podmienok a povinností v tejto kúpnej zmluve uvedených. Účinky odstúpenia od kúpnej
zmluvy nastanú dňom, kedy bude písomné odstúpenie odstupujúcej strany doručené druhej strane.
11.2 Za podstatné porušenie zmluvných povinností tejto kúpnej zmluvy, kedy je Kupujúci oprávnený
okamžite odstúpiť od zmluvy, sa okrem iného pokladá:
a) Predávajúci zadá celý predmet zmluvy ako subdodávku, alebo postúpi predmet zmluvy bez
požadovaného súhlasu Kupujúceho,
b) počas plnenia predmetu zmluvy bolo právoplatne rozhodnuté o vyčiarknutí Predávajúceho z
Registra parterov verejného sektora, ak Predávajúci má túto povinnosť, voči Kupujúcemu,
c) Predávajúci podal na seba návrh na vyhlásenie konkurzu,
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d)

e)
f)
g)

h)

bol podaný návrh na vyhlásenia konkurzu voči Predávajúcemu treťou osobou, pričom
Predávajúci je platobne neschopný, alebo je v situácii, ktorá odôvodňuje začatie konkurzného
konania,
na majetok Predávajúceho bol vyhlásený konkurz, alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu
zamietnutý pre nedostatok majetku,
Predávajúci vstúpil do likvidácie alebo sa naňho zriadi nútená správa,
na strane Predávajúceho bude preukázateľné omeškanie s dodaním predmetu zmluvy, ktoré sa
počíta odo dňa uplynutia lehoty na dodanie tovaru podľa článku V. Dodanie a podmienky
dodania tejto zmluvy,
reálne dodanie tovaru Predávajúcim, ktorý nespĺňa technické špecifikácie uvedené v súťažnej
ponuke, resp. v nedeliteľnej Prílohe č.2 tejto zmluvy;

11.3 Za podstatné porušenie zmluvných povinností tejto kúpnej zmluvy, kedy je Predávajúci oprávnený
okamžite odstúpiť od zmluvy, ak:
a) Kupujúci podal na seba návrh na vyhlásenie konkurzu,
b) bol podaný návrh na vyhlásenia konkurzu voči Kupujúcemu treťou osobou, pričom Kupujúci je
platobne neschopný, alebo je v situácii, ktorá odôvodňuje začatie konkurzného konania,
c) bol na majetok Kupujúceho vyhlásený konkurz, alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu
zamietnutý pre nedostatok majetku,
d) Kupujúci vstúpil do likvidácie alebo sa naňho zriadi nútená správa,
e) Kupujúci je v omeškaní s termínom úhrady faktúr podľa článku VII. Platobné podmienky tejto
kúpnej zmluvy.
XII. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššia moc)
12.1 Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany,
napr. živelné pohromy, vojna, pandémie a pod.
12.2 Pre účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úprava podľa §374
Obchodného zákonníka.
12.3 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným pre okolnosti vylučujúce zodpovednosť, strana, ktorá
sa bude chcieť odvolať na také okolnosti, bude mať právo do mesiaca od ich vzniku odstúpiť od
tejto zmluvy po zaslaní písomného oznámenia druhej strane. Účinky odstúpenia v takom prípade
nastanú dňom doručenia oznámenia a skutočnosťou, že tieto okolnosti trvajú.

13.1
13.2
13.3

13.4

XIII. Ostatné a záverečné ustanovenia
Predávajúci vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činností a na dodávku v rozsahu predmetu
kúpnej zmluvy a jej nedeliteľných príloh č.1. a č.2.
Predávajúci sa zaväzuje uskutočniť inštaláciu jednotlivých častí predmetu zmluvy podľa
technologických postupov a príslušných predpisov.
Túto zmluvu je možné počas jej trvania meniť iba vzostupne číslovanými písomnými dodatkami,
ktoré sa stanú jej nedeliteľnou súčasťou, po odsúhlasení oboch zmluvných strán. Dodatky nesmú
byť obsahovo v rozpore hlavne s Jednotnou príručkou pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a
kontrole verejného obstarávania/obstarávania(verzia účinná k 15.06.2021), vo súvzťažnosti s
metodikou CKO, hlavne MP CKO č.12 verzia 9, ako aj ostatných metodík CKO.
Základným predpokladom zmeny zmluvy formou dodatku je, že jeho obsahom nedôjde k podstatnej
zmene tejto zmluvy, minimálne v rozsahu definovanom v MP CKO č.12 verzia 9(napr. kapitole 8
Všeobecné pravidlá pre zmeny zmluvy, ktoré sú v režime výnimky), ako aj ostatných metodík CKO,
týkajúcich sa zmien zmlúv. Dodatok zmluvy, sa okrem uvedeného môže týkať:
a) ide o doplňujúci predmet zmluvy, ktorý je nevyhnutný a nie je zahrnutý do pôvodnej zmluvy,
poskytuje ich pôvodný Predávajúci;
b) zmeny Predávajúceho, ktorá nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov,
pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim
tovarom, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy;
c) zmeny Predávajúceho, ktorá spôsobí Kupujúcemu významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu
nákladov;
d) potreby zmeny, ktorá vyplynula z okolností, ktoré Kupujúci nemohol pri vynaložení náležitej
starostlivosti predvídať;
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e)

nahradenia pôvodného Predávajúceho novým Predávajúcim na základe skutočnosti, že nový
Predávajúci je právnym nástupcom pôvodného Predávajúceho v dôsledku jeho reorganizácie,
vrátane zlúčenia a splynutia alebo úpadku,
f) potreby vykonať formálne alebo administratívne zmeny zmluvy (napr. zmena v osobe
štatutárneho orgánu, zmena čísla bankového účtu a pod.).
13.5 Kupujúci nesmie uzavrieť zmluvu s Predávajúcim, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra
partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého
subdodávatelia, majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú
zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
13.6 Predávajúci sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s poskytnutým
tovarom, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí dotácie a to oprávnenými
osobami a poskytne im všetku potrebnú súčinnosť.
13.7 Predávajúci sa zaväzuje v prípade kontroly Kupujúceho(prijímateľa nenávratných finančných
prostriedkov) poskytnúť Kupujúcemu na základe jeho vyžiadania do piatich pracovných dní doklady
(účtovné doklady, čestné prehlásenia, zmluvy, potvrdenia tretích strán a pod.) preukazujúce
primeranosť kúpnej ceny tovarov a súvisiacich služieb v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v
znení neskorších predpisov.
13.8 Predávajúci je zároveň povinný poskytnúť Kupujúcemu všetku súčinnosť potrebnú na zabezpečenie
dokladov a dôkazov, ktoré budú vyžadované v priebehu trvania kontroly prijímateľa dotácie a
Predávajúci ich bude mať k dispozícii tak, aby bola preukázaná primeranosť výšky kúpnej ceny za
tovary podľa tejto kúpnej zmluvy, na základe ktorých Predávajúci dodáva tovary s obdobnými alebo
rovnakými technickými parametrami v porovnateľnom časovom období.
13.9 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou zmieru
prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že spor sa nevyrieši zmierom,
hociktorá zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie príslušnému súdu v SR.
13.10 Touto kúpnou zmluvou neupravené vzťahy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka, najmä § 409 až 470 a platnými právnymi predpismi.
13.11 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
−
Príloha č.1 ku zmluve - Podrobný rozpočet – Výkaz- výmer;
−

Príloha č.2 ku zmluve – Špecifikácia rozsahu dodávky predmetu zmluvy;

−

Príloha č.3 ku zmluve – Zoznam subdodávateľov

Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, čo potvrdzujú podpismi
zástupcov svojich štatutárnych orgánov.
13.12 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisom oboch zmluvných strán.
13.13 Táto zmluva bude vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých 2 sú pre Kupujúceho, 1 pre
Predávajúceho.
Za Predávajúceho:

Za Kupujúceho: Obec Rešica

V ......................., dňa...............

V Košiciach, dňa .........................

____________________________________
Meno/á, funkcia a podpis1/y štatutára/ov

_________________________________
Ing. František Bodnár; starosta obce

1

V zmysle ustanovení príslušného registra - Obchodný register, Živnostenský register, Register Ministerstva vnútra a pod. podľa právnej formy subjektu

Podpora budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc

6 zo 6

