Kúpna zmluva č. _____
uzatvorená v súlade s ustanoveniami § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „Kúpna zmluva“)
uzavretá medzi:

Obchodné meno:

NAFTA a.s.

Sídlo:

Votrubova 1, 821 09 Bratislava

Zapísaná:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 4837/B

IČO:

36 286 192

DIČ:

2022146599

IČ DPH:

SK2022146599

Bankové spojenie:

Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu:

2290373057/0200

IBAN:

SK22 0200 0000 0022 9037 3057

Zastúpený:

Ing. Martin Bartošovič – prokurista
Ing. Ladislav Goryl – prokurista

(ďalej len “Kupujúci”)

a

Obchodné meno:
Sídlo:
Zapísaná v:

Obchodný register okresného súdu , oddiel: , vložka číslo:

IČO:
DIČ :
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu :
IBAN :
Zastúpená:

(ďalej len “Predávajúci”)

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“ alebo jednotlivo len „zmluvná strana“).

1
1.1

PREDMET KÚPNEJ ZMLUVY
Účel Kúpnej zmluvy
Účelom tejto Kúpnej zmluvy je stanoviť práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré sa budú
aplikovať na dodávku guľových uzáverov podľa bodu 1.2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto
Kúpnej zmluvy sú: Špecifikácia guľových uzáverov tvoriaca Prílohu č.1 k tejto Kúpnej
zmluve, Technické dodacie podmienky tvoriace Prílohu č.2 k tejto Kúpnej zmluve, Sumárna
tabuľka - cenová ponuka Predávajúceho tvoriaca Prílohu č. 3 k tejto Kúpnej zmluve a
Všeobecné obchodné podmienky Kupujúceho, ktoré tvoria Prílohu č.4 tejto Kúpnej zmluvy.

1.2

Špecifikácia tovaru
V zmysle podmienok tejto Kúpnej zmluvy sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu a
Kupujúci sa zaväzuje od Predávajúceho prevziať guľové uzávery („ďalej len Tovar“) pre
nasledovné investičné akcie:
1. Osadenie uzatváracích armatúr na spojovacie plynovody ZS3 - CA
s termínom dodania Tovaru: 30.05.2014
2. Prepojenie Ga-Bá a 3.stavby s plynovodom Láb–Baumgarten
s termínom dodania Tovaru: 30.05.2014
3. Výmena guľových uzáverov na stredisku ZS3
s termínom dodania Tovaru: 30.05.2014
4. Výmena guľových uzáverov na centrálnom areály PZZP
s termínom dodania Tovaru: 20.03.2014,
pričom Tovar s rozdelením na jednotlivé investičné akcie je podrobne špecifikovaný v prílohe
č. 1.

1.3

Vyhlásenia predávajúceho
Predávajúci vyhlasuje, že (a) Tovar v čase dodania nebude zaťažený žiadnym právom tretej
osoby, najmä záložným právom alebo predkupným právom, (b) Tovar nie je a ani v čase
dodania nebude prenajatý tretej osobe a (c) neexistuje právny predpis ani rozhodnutie
orgánu verejnej moci, ktoré by Predávajúcemu akýmkoľvek spôsobom bránili alebo ho
obmedzovali v nakladaní s Tovarom.

2
2.1

KÚPNA CENA
Kúpna cena
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za Tovar cenu, ktorá je určená dohodou zmluvných strán a je
uvedená v tejto Kúpnej zmluve a ktorá je v súlade s procesom výberového konania
a súťažnými podkladmi. Cena za predmet Kúpnej zmluvy podľa čl. 1 bodu 1.2 je dohodnutá
v parite DDP Plavecký Štvrtok, sklad Kupujúceho, podľa INCOTERMS 2010. Celková kúpna
cena je _____________,-EUR bez DPH (ďalej len „Cena“) a je stanovená ako pevná cena
a nemôže byť jednostranne zvýšená.

2.2

Obsah Ceny
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V Cene sú, bez ohľadu na akékoľvek obchodné zvyklosti inak bežné v odvetví, zahrnuté
všetky náklady súvisiace s plnením záväzkov Predávajúceho, najmä prepravné, poistenie
Tovaru počas prepravy, náklady vykladania Tovaru v mieste plnenia, clo, iné poplatky
súvisiace s dovozom, poplatky súvisiace s certifikáciou výrobkov, správne a obdobné
poplatky vyberané akýmkoľvek orgánom verejnej moci, zaškolenie obsluhy Kupujúceho ako
aj cena dokumentácie, ktorá je nevyhnutná na užívanie Tovaru alebo s ním súvisí.

2.3

DPH
Daň z pridanej hodnoty (DPH) bude fakturovaná v zmysle platných právnych predpisov
o DPH.

3
3.1

LEHOTA DODANIA A PREVZATIA TOVARU
Lehota dodania a prevzatia
Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu Tovar pre investičnú akciu Výmena guľových
uzáverov na centrálnom areály PZZP v lehote do 20.03.2014 a Tovar pre ostané akcie
uvedené v bode 1.2. v termíne do 30.05.2014. Kupujúci sa zaväzuje riadne dodaný Tovar
prevziať od Predávajúceho za podmienok uvedených v tejto Kúpnej zmluve.
O prevzatí Tovaru sa spíše preberací protokol, ktorý podpíšu obe zmluvné strany v zásade vo
forme a v súlade s obsahom Dodacieho listu vystaveného Predávajúcim.

3.2

Právo podmieniť prevzatie Tovaru vykonaním prebierky u výrobcu
Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto Kúpnej zmluvy Kupujúci podmieňuje prevzatie
Tovaru vykonaním prebierky Tovaru u výrobcu, predvedením Tovaru a overením jeho
funkčnosti najneskôr 14 dní pred termínom dodania Tovaru. V takom prípade je Predávajúci
povinný skúšky a predvedenie pred Kupujúcim vykonať na vlastné náklady a na vlastné
nebezpečenstvo. Predávajúci je povinný zaslať minimálne 14 dní vopred avízo pripravenosti
Tovaru na skúšku, aby sa na nej mohol Kupujúci zúčastniť. Ku skúške pripraví Predávajúci
kompletnú dokumentáciu, ktorá je nevyhnutná na užívanie Tovaru. Pokiaľ nie je skúška a
predvedenie Tovaru vykonané, nebezpečenstvo škody neprechádza na Kupujúceho, t.j. ani
v prípade dodania Tovaru Kupujúcemu a Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie Tovaru.
Pokiaľ Kupujúci odmietne prevziať Tovar v súlade s ustanoveniami tohto odseku, nezbavuje
to Predávajúceho povinnosti dodať Tovar riadne a včas. V takomto prípade sa má sa za to,
že Predávajúci je v omeškaní s dodaním Tovaru až do riadneho splnenia svojich povinností v
zmysle tejto Kúpnej zmluvy a takéto odmietnutie prevzatia Tovaru sa nepovažuje za prípad
porušenia Kúpnej zmluvy Kupujúcim.

3.3

Nadobudnutie vlastníckeho práva k Tovaru
Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k Tovaru dňom jeho protokolárneho prevzatia v zmysle
tejto Kúpnej zmluvy.

3.4

Oznámenie o omeškaní s dodaním Tovaru
V prípade, že hrozí, že Predávajúci nedodá Tovar v lehotách uvedených v bode 3.1 tejto
Kúpnej zmluvy, Predávajúci bude o tejto skutočnosti písomne informovať Kupujúceho bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa o tejto skutočnosti dozvie. Toto oznámenie bude
obsahovať dôvody omeškania a predpokladaný deň dodania Tovaru. Splnením povinnosti
Predávajúceho uvedenej v tomto odseku nie sú dotknuté ostatné nároky Kupujúceho
vyplývajúce z porušenia záväzku Predávajúceho dodať Tovar včas.

3.5

Dôsledky omeškania s dodaním Tovaru
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V prípade, že Predávajúci nedodá Tovar v lehotách podľa bodu 3.1 tejto Kúpnej zmluvy,
Predávajúci je po obdržaní písomnej žiadosti Kupujúceho povinný ihneď zaplatiť Kupujúcemu
zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % Ceny za každý deň omeškania. Táto pokuta je splatná
v deň nasledujúci po každom dni omeškania. V prípade, ak Predávajúci včas neuhradí
takúto zmluvnú pokutu alebo jej časť, Predávajúci je po obdržaní písomnej žiadosti
Kupujúceho povinný zaplatiť Kupujúcemu úroky z omeškania vo výške 15 % ročne
z celkovej nesplatenej časti zmluvnej pokuty.

MIESTO DODANIA TOVARU

4
4.1

Miesto dodania Tovaru
Miestom dodania Tovaru je sklad Kupujúceho nachádzajúci sa na adrese CA PZZP Láb, 900
68 Plavecký Štvrtok.

4.2

Incoterms 2000
Ak v Kúpnej zmluve nie je uvedené inak, podmienky týkajúce sa dodávky Tovaru sa riadia
výlučne medzinárodnými pravidlami pre výklad dodacích položiek INCOTERMS 2010 (s
použitím ustanovení parity „DDP“).

4.3

Nebezpečenstvo škody
Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho v zmysle čl. 3 bod. 3.2 a 3.3
tejto Kúpnej zmluvy okamihom prevzatia Tovaru Kupujúcim.

PLATOBNÉ PODMIENKY

5
5.1

Faktúra
Platba bude uskutočnená na základe vyúčtovania Predávajúceho formou faktúry. Faktúra
musí obsahovať náležitosti vyžadované zákonom a touto Kúpnou zmluvou. Platba bude
uskutočnená v plnej výške v EUR najneskôr v deň splatnosti faktúry. V prípade, že faktúra
nebude obsahovať náležitosti vyžadované zákonom a touto Kúpnou zmluvou, Kupujúci je
oprávnený faktúru vrátiť Predávajúcemu bez zaplatenia. V takom prípade prestáva plynúť
lehota splatnosti faktúry a začne plynúť až dňom doručenia opravenej (novej) faktúry, ktorá
spĺňa požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov a tejto Kúpnej zmluvy.

5.2

Fakturácia
Predávajúci vystaví faktúru po dodaní Tovaru a po jeho prevzatí Kupujúcim. Faktúra bude
Kupujúcemu zaslaná najneskôr do 15 kalendárnych dní po prebratí Tovaru Kupujúcim.
Prílohou faktúry musí byť Preberací protokol vystavený Predávajúcim a odsúhlasený
Kupujúcim.

5.3

Splatnosť faktúry
Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia Kupujúcemu, pokiaľ nebude na faktúre
uvedený neskorší termín splatnosti. Za deň splnenia peňažného záväzku Kupujúceho sa
považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu Kupujúceho.
Bankové spojenie Predávajúceho uvedené na faktúre musí byť zhodné s bankovým spojením
dohodnutým v Kúpnej zmluve. V opačnom prípade má Kupujúci právo vrátiť faktúru
Predávajúcemu k odstráneniu nezrovnalostí, pokiaľ Predávajúci najneskôr spolu s doručením
faktúry nepožiadal Kupujúceho o zmenu bankového spojenia postupom podľa nasledujúceho
odseku.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4/

O zmenu bankového spojenia
strana aj iným spôsobom než
presmerovanie platby na účet
strane. Takáto žiadosť musí byť

za účelom presmerovania platby môže požiadať zmluvná
dodatkom k Kúpnej zmluve, a to oficiálnou žiadosťou o
uvedený v takejto žiadosti, ktorú doručí druhej zmluvnej
podpísaná osobou oprávnenou konať za zmluvnú stranu.

Ak deň splatnosti faktúry pripadne na deň pracovného pokoja, faktúra bude splatná
v najbližší nasledujúci pracovný deň.

5.4

Zádržné DPH
Predávajúci vyhlasuje, že ku dňu uzavretia tejto Kúpnej zmluvy u neho nenastali dôvody na
zrušenie registrácie Predávajúceho pre daň z pridanej hodnoty podľa § 81 ods. 4 písm. b)
druhého bodu zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) a nie je zverejnený v príslušnom zozname osôb
vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky.
Predávajúci vyhlasuje, že ku dňu uzavretia tejto Kúpnej zmluvy jeho štatutárny orgán, člen
štatutárneho orgánu alebo spoločník nie je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho
orgánu alebo spoločníkom Kupujúceho.
V prípade, ak kedykoľvek po uzavretí tejto Kúpnej zmluvy a pred zánikom tejto Kúpnej
zmluvy
a) nastanú u Predávajúceho dôvody na zrušenie registrácie Predávajúceho pre daň z
pridanej hodnoty podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu zákona o DPH
a/alebo Predávajúci bude zverejnený v príslušnom zozname osôb vedenom
Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky alebo
b) štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu alebo spoločník Predávajúceho sa stane
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo spoločníkom Kupujúceho
alebo
c) vstúpi Predávajúci do likvidácie, začne sa voči Predávajúcemu konkurzné konanie
alebo reštrukturalizačné konanie
sa Predávajúci zaväzuje najneskôr do 3 dní od vzniku tejto skutočnosti písomne oznámiť
vznik tejto skutočnosti Kupujúcemu. V prípade, že Predávajúci v stanovenej lehote neoznámi
písomne vznik niektorej zo skutočností uvedených v písm. a), b) a c) tohto bodu
Kupujúcemu, vzniká Kupujúcemu právo na náhradu všetkej a akejkoľvek škody, ktorá mu
vznikne v dôsledku nesplnenia si oznamovacej povinnosti Predávajúceho, najmä na náhradu
dane z pridanej hodnoty, ktorú ako ručiteľ uhradil namiesto Predávajúceho v zmysle § 69
ods. 14 a § 69b zákona o DPH.
Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že v prípade ak kedykoľvek po uzavretí tejto Kúpnej
zmluvy a pred zánikom tejto Kúpnej zmluvy vznikne (nastane) ktorákoľvek zo skutočností
uvedených v písm. a), b) a c) bodu 3. tohto článku tejto Kúpnej zmluvy, má Kupujúci právo
zadržať zo splatných častí Ceny (odplaty) fakturovaných Predávajúcim podľa tejto Kúpnej
zmluvy, čiastku vo výške zodpovedajúcej výške dane z pridanej hodnoty uvedenej na
príslušnej faktúre.
Kupujúci uhradí Predávajúcemu zádržné najneskôr do 30 dní po tom, čo Predávajúci
Kupujúcemu preukáže, že daň z pridanej hodnoty v plnej výške odviedol príslušnému
daňovému úradu.
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V prípade, ak Kupujúci ako ručiteľ v zmysle § 69 ods. 14 a § 69b zákona o DPH uhradí daň
z pridanej hodnoty namiesto Predávajúceho, Kupujúci je oprávnený uspokojiť svoju
pohľadávku na náhradu plnenia – dane z pridanej hodnoty zaplatenej namiesto
Predávajúceho, ktorá Kupujúcemu v dôsledku toho voči Predávajúcemu vznikne, jej
započítaním s pohľadávkou Predávajúceho voči Kupujúcemu na vyplatenie zádržného, s čím
Predávajúci bezvýhradne a neodvolateľne súhlasí.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6
6.1

Rozsah zodpovednosti Predávajúceho za vady
Predávajúci zaručuje, že Tovar bude mať vlastnosti dojednané v tejto Kúpnej zmluve, bude
zodpovedať kvalitatívnym požiadavkám stanoveným touto Kúpnou zmluvou, platnými
všeobecne záväznými predpismi a technickými štandardmi používanými v danom odvetví
a nebude mať žiadne právne vady.
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má Tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo
škody na Tovare na Kupujúceho v zmysle tejto Kúpnej zmluvy, a to aj v prípade, keď sa
vada stane zjavnou (Kupujúci ju objaví) až po tomto okamihu. Predávajúci zodpovedá takisto
za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne na Tovare aj po okamihu uvedenom v predchádzajúcej
vete, ak táto vada vznikne v dôsledku porušenia povinností Predávajúceho v zmysle tejto
Kúpnej zmluvy (napr. vady, ktoré vzniknú poškodením Tovaru Kupujúcim, alebo jeho
zamestnancom, alebo treťou stranou v dôsledku konania Kupujúceho, alebo jeho
zamestnanca, alebo tretej strany v zmysle návodu na použitie Tovaru alebo iných dokladov
dodaných Predávajúcim podľa článku 9 tejto Kúpnej zmluvy).

6.2

Práva Kupujúceho v prípade výskytu vady
Ak má dodaný Tovar vady alebo ak taká vada vznikne podľa odseku 6.1, Kupujúci je
oprávnený: (a) požadovať od Predávajúceho, v lehote písomne určenej Kupujúcim,
odstránenie vád uskutočnením dodávky náhradného Tovaru alebo dodávky chýbajúcej časti
Tovaru a požadovať odstránenie právnych vád (oprava alebo výmena vadnej časti Tovaru sa
uskutoční na parite DDP v zmysle INCOTERMS 2000), (b) požadovať od Predávajúceho, v
lehote písomne určenej Kupujúcim, odstránenie vád opravou, ak sú vady odstrániteľné, (c)
ihneď odstúpiť od Kúpnej zmluvy, alebo (d) požadovať od Predávajúceho primeranú zľavu
z Ceny podľa odseku 6.3. Kupujúci je oprávnený odmietnuť čiastočnú dodávku Tovaru.

6.3

Zľava z Ceny
V prípade, ak podľa tejto Kúpnej zmluvy Kupujúci požaduje zľavu z Ceny, zmluvné strany sa
dohodli, že pri určení výšky zľavy bude Kupujúci vychádzať najmä z posúdenia nasledovných
skutočností: (a) náklady a čas, ktoré bude Kupujúci musieť vynaložiť na činnosti, ktoré sú
nevyhnutné na to, aby sa Tovar stal bezvadným v zmysle Kúpnej zmluvy, (b) hodnota
Tovaru, (c) význam Tovaru pre hospodársku alebo podnikateľskú činnosť Kupujúceho a (d)
výška škôd, ktoré môžu byť vadnosťou Tovaru Kupujúcemu spôsobené. Uplatňovaním zľavy
z Ceny podľa tohto odseku nie je dotknutý nárok Kupujúceho na náhradu škody.

6.4

Spôsob odstránenia vád
Predávajúci je povinný na požiadanie Kupujúceho zaslať Kupujúcemu bez zbytočného
odkladu návrh spôsobu odstránenia vád, ktorý bude obsahovať najmä odhad času
potrebného na uskutočnenie každého z postupov uvedených v odseku 6.2 písm. (a) a (b)
ako aj popis súčinnosti vyžadovanej zo strany Kupujúceho na odstránenie vád a akékoľvek
iné informácie, ktoré môžu mať význam pre voľbu postupu odstránenia vád („Návrh“).
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Kupujúci je povinný v lehote 10 pracovných dní od obdržania Návrhu tento Návrh schváliť,
podmieniť splnením určitých podmienok alebo odmietnuť. V prípade odmietnutia Návrhu je
Kupujúci oprávnený určiť Predávajúcemu dodatočnú lehotu na predloženie nového Návrhu
alebo je oprávnený uplatniť ostatné nároky uvedené v odseku 6.2. Do doby odstránenia vád
nie je Kupujúci povinný platiť časť Ceny, ktorá by zodpovedala jeho nároku na zľavu z Ceny
podľa odseku 6.3, ak by vady neboli odstránené.

6.5

Voľba medzi nárokmi, súbeh nárokov
Voľba medzi nárokmi uvedenými v odseku 6.2 Kupujúcemu patrí, ak túto voľbu oznámi
Predávajúcemu: v oznámení vád zaslanom Predávajúcemu. Zmluvné strany sa dohodli, že
Kupujúci môže v každom prípade popri nároku uvedenom v odseku 6.2 písm. (a) alebo (b)
požadovať (formou oznámenia) aj primeranú zľavu z Ceny podľa odseku 6.3.

6.6

Zmena nároku uplatneného Kupujúcim
Kupujúci je oprávnený meniť nárok uplatnený v súlade s odsekom 6.5 aj bez súhlasu
Predávajúceho v prípade, že: (a) Návrh alebo predchádzajúci postup Predávajúceho
vzbudzuje v Kupujúcom odôvodnené pochybnosti o schopnosti Predávajúceho vady včas
odstrániť, alebo (b) Predávajúci po primeranom čase ešte nevykonal podstatnú časť úkonov
smerujúcich k uspokojeniu nároku Kupujúceho.

6.7

Dodatočná požiadavka na náhradné plnenie
Ak sa po uskutočnení voľby nároku Kupujúcim v súlade s odsekom 6.5 v spojení s odsekom
6.2 písm. (b) ukáže, že: (a) vady Tovaru sú neodstrániteľné, (b) s odstránením vád by boli
spojené neprimerané náklady, (c) na odstránenie vád by sa vyžadovala neprimerane veľká
súčinnosť Kupujúceho alebo (d) by odstránenie vád bolo možné len po uplynutí
neprimeraného času, môže Kupujúci, v rozumnej lehote písomne určenej Kupujúcim,
požadovať dodanie náhradného Tovaru (ktoré bude uskutočnené na náklady Predávajúceho),
ak o to Kupujúci požiada do 5 pracovných dní po tom, čo Predávajúci oznámil Kupujúcemu
hore uvedené skutočnosti, alebo po tom, čo sa o hore uvedených skutočnostiach Kupujúci
inak dozvedel.

6.8

Nároky Kupujúceho pri neodstránení vád zo strany Predávajúceho
Ak Predávajúci: (a) neodstráni vady Tovaru v dodatočnej lehote písomne určenej Kupujúcim
v súlade s odsekom 6.2 alebo 6.4 alebo (b) ak písomne oznámi Kupujúcemu pred jej
uplynutím, že vady neodstráni, môže Kupujúci odstúpiť od Kúpnej zmluvy alebo požadovať
primeranú zľavu z Ceny podľa odseku 6.3.

6.9

Náhrada nákladov pri odstraňovaní vád
Predávajúci je povinný nahradiť Kupujúcemu akékoľvek výdavky, ktoré Kupujúcemu vzniknú
v súvislosti s poskytnutím súčinnosti Predávajúcemu pri odstraňovaní vád.

6.10 Spôsob uplatnenia nároku na zľavu z Ceny
Kupujúci môže o uplatnenú zľavu z Ceny podľa odseku 6.3 znížiť Cenu alebo časť Ceny
platenú Predávajúcemu na základe faktúr.
(a)

Zľava z Ceny po jej zaplatení

V prípade, ak Kupujúci už Cenu alebo jej časť zaplatil, Kupujúci má právo na: (a) vrátenie
tejto Ceny do výšky uplatnenej zľavy z Ceny podľa odseku 6.3 spolu s úrokmi vo výške 15 %
ročne alebo (b) započítanie nároku na zľavu z Ceny podľa odseku 6.3 s akoukoľvek
pohľadávkou Predávajúceho voči Kupujúcemu spolu s úrokmi vo výške 15 % ročne. V tomto
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prípade je Predávajúci povinný do 5 dní od obdržania písomnej výzvy Kupujúceho (kde
Kupujúci špecifikuje výšku zľavy z Ceny spolu s uvedenými úrokmi) na takto špecifikovanú
zľavu vystaviť dobropis v prospech Kupujúceho.
(b)

Zľava z Ceny pred jej zaplatením

V prípade, ak Kupujúci Cenu alebo jej časť ešte nezaplatil, je oprávnený vrátiť faktúru späť
Predávajúcemu a oznámiť mu výšku zľavy z Ceny podľa odseku 6.3 a tohto odseku 6.10.
V takom prípade je Predávajúci povinný bez zbytočného odkladu vystaviť novú faktúru
v prospech Kupujúceho, ktorá zohľadní takto uplatnenú zľavu z Ceny.
(c)

Pokuta za nevystavenie dobropisu

V prípade, ak Predávajúci odmietne vystaviť dobropis alebo novú faktúru v zmysle odseku
6.10(a) alebo (b) do 10 dní od obdržania oznámenia Kupujúceho, Kupujúci je oprávnený
požadovať od Predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 10% Ceny. Táto pokuta je splatná
do desiatich dní od obdržania žiadosti Kupujúceho. V prípade, ak Predávajúci včas
neuhradí takúto zmluvnú pokutu alebo jej časť, Predávajúci je po obdržaní písomnej
žiadosti Kupujúceho povinný zaplatiť Kupujúcemu úroky z omeškania vo výške 15 % ročne
z celkovej nesplatenej časti zmluvnej pokuty.

6.11 Ďalšie nároky Kupujúceho z vád Tovaru
Nároky Kupujúceho z vád Tovaru sa nedotýkajú jeho nárokov na náhradu škody alebo na
zmluvnú pokutu alebo akýchkoľvek iných nárokov Kupujúceho, ktoré nie sú výslovne
uvedené v tejto Kúpnej zmluve.

6.12 Neschopnosť Kupujúceho vrátiť Tovar
Zmluvné strany sa dohodli, že účinky odstúpenia od Kúpnej zmluvy Kupujúcim vzniknú aj v
prípade, ak Kupujúci nemôže vrátiť Tovar alebo jeho časť v stave, v akom ho od
Predávajúceho dostal. Uvedené sa nevzťahuje na prípad úmyselného spôsobenia škody na
Tovare zo strany Kupujúceho. V prípade, ak pred objavením vád Kupujúci Tovar alebo jeho
časť predal alebo Tovar úplne alebo sčasti spotreboval alebo ho pozmenil pri jeho obvyklom
použití, je povinný vrátiť Predávajúcemu výlučne nepredaný alebo nespotrebovaný Tovar
a nie je povinný poskytnúť Predávajúcemu žiadnu náhradu za spotrebovaný Tovar.

6.13 Uplatnenie nárokov zo záruky na Tovar poskytnutý treťou stranou
V prípade, že sa na zachovanie záruky k Tovaru alebo časti Tovaru, ktorý zakúpil Predávajúci
od tretej strany za účelom jeho ďalšieho predaja Kupujúcemu, je potrebné dodržiavať
osobitné záručné podmienky, je Zhotoviteľ povinný o tejto skutočnosti Objednávateľa
najneskôr pri odovzdaní Tovaru informovať a zároveň je povinný odovzdať Objednávateľovi
príslušnú dokumentáciu, z ktorej tieto osobitné záručné podmienky vyplývajú.

6.14 Záruka za akosť
Predávajúci poskytne Kupujúcemu záruku za akosť Tovaru dodaného Predávajúcim podľa
Kúpnej zmluvy. Záručná doba na Tovar je 36 mesiacov a začína plynúť odo dňa podpísania
preberacích protokolov podľa čl. 3 bod 3.1. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú
Kupujúci nemôže užívať Tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Predávajúci. Predávajúci je
povinný odstrániť vady Tovaru reklamované Kupujúcim v záručnej dobe bezplatne.

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY A INÉ SANKCIE

7
7.1

Zodpovednosť Kupujúceho
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Kupujúci nesie zodpovednosť za škody spôsobené Predávajúcemu porušením tejto Kúpnej
zmluvy do výšky najviac 30 % Ceny. Kupujúci nezodpovedá za ušlý zisk, ušlý zárobok
a ostatné nepriame škody, ktoré boli spôsobené Predávajúcemu v prípade porušenia Kúpnej
zmluvy. V prípade, že Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy z dôvodu porušenia Kúpnej zmluvy
zo strany Predávajúceho, Predávajúci je povinný zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo
výške 10 % Ceny. Tým nie je dotknutý nárok Kupujúceho na náhradu škody.

7.2

Zodpovednosť Predávajúceho
Predávajúci sa zaväzuje odškodniť Kupujúceho pred akýmikoľvek a všetkými povinnosťami,
stratami, škodami, pokutami, nárokmi, žalobami, daňami (inými než daňami z príjmu),
záväzkami, spormi, výdavkami a nákladmi (vrátane primeraných poplatkov za právne
poradenstvo, nákladov a výdavkov na vyšetrovanie), ktoré Kupujúci utrpí a ktoré akýmkoľvek
spôsobom súvisia alebo vznikajú na základe priameho či nepriameho porušenia akéhokoľvek
vyhlásenia, záruky alebo záväzku Predávajúceho podľa tejto Kúpnej zmluvy, alebo iného
zmluvného vzťahu medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktorý podlieha tejto Kúpnej zmluve.

OBALY A BALENIE

8

Tovar bude zabalený v zmysle technických podmienok bod 14 príloha č. 2 tak, aby nedošlo k
jeho poškodeniu počas prepravy.

DOKLADY NUTNÉ NA UŽÍVANIE TOVARU

9

Predávajúci sa zaväzuje, že Tovar bude dodaný spolu s: (a) dodacím listom, (b) návodom na
použitie, technickým predpisom skladovania, dopravy a montáže Tovaru, osvedčenia o akosti
(c) záručným listom, (d) kópiami certifikátov, vyhlásení o zhode alebo iných obdobných
dokumentov, ktorými je schválené uvedenie Tovaru do obehu a jeho užívanie v zmysle
príslušných platných právnych predpisov na území Slovenskej republiky, (e) dokladmi
preukazujúcimi nadobudnutie licencie, alebo iného práva duševného vlastníctva v prípade, že
v Tovare je predmet takéhoto duševného vlastníctva vyjadrený, podľa technických
podmienok bod. 15 príloha č. 2.
Predávajúci sa zaväzuje Kupujúcemu doručiť technickú dokumentáciu ovládania, výrobnú
dokumentáciu, zapojovacie schémy ovládania do 30 dní odo dňa obdržania tejto Kúpnej
zmluvy 3x v papierovej forme a 1x v elektronickej forme.

10

OSTATNÉ USTANOVENIA

10.1 Vyššia moc
Predávajúci a Kupujúci nie sú povinní plniť povinnosti podľa tejto Kúpnej zmluvy počas doby
trvania okolností, ktoré sú nezávislé od vôle zmluvných strán a ktoré vylučujú ich
zodpovednosť v zmysle príslušných právnych predpisov. V prípade ak takéto okolnosti
nastanú, Predávajúci je oprávnený predĺžiť termín dodania Tovaru a Kupujúci je oprávnený
predĺžiť termín splatnosti Ceny o dobu trvania takýchto okolností. Zmluvná strana, ktorá bola
takýmito okolnosťami postihnutá, je povinná o tejto skutočnosti bezodkladne písomne
informovať druhú zmluvnú stranu, inak nebude mať nárok na uplatnenie svojich práv podľa
tohto odseku. Kupujúci má právo od tejto Kúpnej zmluvy odstúpiť, ak okolnosti vyššej moci
na strane Predávajúceho trvajú viac ako jeden mesiac.

10.2 Postúpenie Kúpnej zmluvy
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Kupujúci je oprávnený postúpiť všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Kúpnej zmluvy
na tretiu osobu aj bez súhlasu Predávajúceho. Predávajúci je oprávnený postúpiť akékoľvek
práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Kúpnej zmluvy na tretiu osobu len s predchádzajúcim
písomným súhlasom Kupujúceho.

10.3 Oddeliteľnosť ustanovení
Každé ustanovenie tejto Kúpnej zmluvy sa interpretuje tak, aby bolo platné, účinné a
vykonateľné podľa platných právnych predpisov. Pokiaľ by však bolo podľa platných
právnych predpisov neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, nebudú tým dotknuté ostatné
ustanovenia tejto Kúpnej zmluvy. V prípade takejto neplatnosti,
neúčinnosti alebo
nevykonateľnosti, budú zmluvné strany v dobrej viere rokovať, aby sa dohodli na zmenách
alebo doplnkoch Kúpnej zmluvy, ktoré sú potrebné na realizáciu zámerov Kúpnej zmluvy
a nahradia jej neplatné neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenia.

10.4 Dôverné informácie
Informácie obsiahnuté v tejto Kúpnej zmluve a informácie, ktoré si zmluvné strany vymenili v
súvislosti s Kúpnou zmluvou sú prísne dôverné a Predávajúci ich nesmie prezradiť alebo inak
poskytnúť či sprístupniť tretej osobe a ani ich použiť v rozpore s ich účelom pre svoje
potreby bez predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho. Uvedené obmedzenia sa
nevzťahujú na poskytnutie dôverných informácií poradcom zmluvnej strany (napr. audítorom,
právnikom) za predpokladu, že uvedení poradcovia budú viazaní povinnosťou mlčanlivosti
prinajmenšom v rozsahu uvedenom v tomto odseku. Rovnako zmluvné strany berú na
vedomie, že porušením ustanovení tohto odseku nie je prípad poskytnutia dôvernej
informácie na požiadanie orgánu verejnej moci alebo iného štátneho orgánu a prípad, kedy
je poskytnutie dôvernej informácie zmluvnej strane uložené všeobecne záväzným právnym
predpisom.

10.5 Odstúpenie od Kúpnej zmluvy
Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto Kúpnej zmluvy aj aj ohľadne iba časti plnenia, ak
Predávajúci poruší akúkoľvek povinnosť Predávajúceho podľa tejto Kúpnej zmluvy.
Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto Kúpnej zmluvy ak Kupujúci poruší odsek 5.3 tejto
Kúpnej zmluvy a s úhradou faktúry je v omeškaní o viac ako 30 dní.
Odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa musí vykonať písomne a musí byť doručené druhej
zmluvnej strane. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy nadobúda právne účinky dňom doručenia
oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy druhej zmluvnej strane.
Odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa nedotýka nárokov na náhradu škody vzniknutej porušením
tejto Kúpnej zmluvy, nárokov na zaplatenie zmluvných pokút a úrokov z omeškania, nárokov
vyplývajúcich z ustanovení o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady toho Tovaru, ktorý
bol do odstúpenia Kupujúcemu dodaný, pokiaľ nebolo v tejto časti odstúpené od Kúpnej
zmluvy, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa riešenia sporov medzi zmluvnými stranami
a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle zmluvných strán alebo vzhľadom na svoju
povahu majú trvať aj po ukončení platnosti a účinnosti tejto Kúpnej zmluvy.

10.6 Vrátenie dokumentov a materiálu
Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu akékoľvek dokumenty alebo materiál, ktorý mu
Kupujúci poskytol v súvislosti s touto Kúpnou zmluvou ihneď potom ako: (a) Predávajúci
doručil Tovar Kupujúcemu v zmysle tejto Kúpnej zmluvy, (b) dôjde k odstúpeniu od tejto
Kúpnej zmluvy, alebo k inému ukončeniu je platnosti alebo účinnosti, alebo (c) o to požiada
Kupujúci.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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10.7 Zmeny a dodatky
Túto Kúpnu zmluvu je možné zmeniť alebo zrušiť len po vzájomnej dohode zmluvných strán
v písomnej forme a to formou vzostupne číslovaných dodatkov podpísaných oboma
zmluvnými stranami.

10.8 Konflikt ustanovení
Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto Kúpnej zmluvy a jej príloh, v prípade rozporu medzi
ustanoveniami tejto Kúpnej zmluvy na jednej strane a ustanoveniami príloh tejto Kúpnej
zmluvy, ustanoveniami Všeobecných obchodných podmienok Kupujúceho alebo
ustanoveniami INCOTERMS 2010 na druhej strane, ustanovenia tejto Kúpnej zmluvy majú
prednosť.

10.9 Oznámenia
Všetky písomné oznámenia podľa tejto Kúpnej zmluvy sa podávajú doporučene alebo
expresnou kuriérskou službou a považujú sa za riadne doručené ich doručením príslušnej
zmluvnej strane a to na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v záhlaví tejto Kúpnej zmluvy
alebo odmietnutím ich prevzatia.

10.10 Nadpisy
Nadpisy jednotlivých odsekov tejto Kúpnej zmluvy sú len informatívne. Nie sú súčasťou tejto
Kúpnej zmluvy a neovplyvňujú jej výklad.

10.11 Účinnosť
Táto Kúpna zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

10.12 Právne predpisy
Táto Kúpna zmluva bola uzavretá v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území
Slovenskej republiky.

10.13 Vyhotovenia
Kúpna zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana dostane dve
vyhotovenia.
Kontaktné osoby poverené rokovať za Kupujúceho:
vo veciach zmluvných: Ing. Ladislav Božik
vo veciach technických: Ing. Stanislav Rehák,
vo veciach výkonu inžinierskej činnosti:
Vladimír Frič, Ing. Svetozár Moyzes

p. Ľubomír Knap, Ing.

Kontaktné osoby poverené rokovať za Predávajúceho:
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
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10.14 Prílohy
Nedeliteľnými prílohami tejto Kúpnej zmluvy sú :
a) príloha č. 1 - Špecifikácia Tovaru
b) príloha č. 2 - Technické dodacie podmienky – základné požiadavky na Tovar
c) príloha č. 3 - Sumárna tabuľka - cenová ponuka Predávajúceho
d) príloha č. 4 - Všeobecné obchodné podmienky NAFTA a.s.

V , dňa

V dňa

_______________________

________________________

za NAFTA a.s.
Meno: Ing. Martin Bartošovič

Meno:

Funkcia: prokurista

Funkcia:

_______________________
za NAFTA a.s.
Meno: Ing. Ladislav Goryl
Funkcia: prokurista
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