
Kúpna zmluva 24/2013 

Zmluvné strany: 
Kupujúci: 
Názov: Technické služby Žiar nad Hronom, s.r.o. 

Alexandra Dubčeka 45, 965 58 Žiar nad Hronom 
Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici odd. Sro, vložka 2034/S 
Zastúpený : 
Bankové spojenie : 
IČO: 
IČ DPH: 
Tel.: 
(ďalej len „kupujúci") 

Predávajúci: 
Názov: 
Sídlo: 
Zapísané v Obchodnom registri 
Zastúpený: 

Mgr. Peter Antal - konateľ 
ičti 

31609651 
SK2020479714 
045/6787011 

Bankové spojenie: 
IČO: 
DIČ: 
1Č DPH: 
Mobil: 
Miesto odberu : 
Kontaktná osoba : 
Mobil a email: 
(ďalej len „predávajúci") 

Doprastav Asfalt, a.s. 
Hronská 1,960 93 Zvolen 
Okresného súdu v Banskej Bystrici odd. Sa, vložka 1010/S 
Ing. Rastislav Loffler - predseda predstavenstva a riaditeľ 
spoločnosti 
Ing. Dušan Mráz - člen Dredstavenstva 

46120602 
2023231892 
SK2023231892 
0905591858 
Výrobňa asfaltových zmesí Badín - Kečka 
Ing. Marek Bubelíny - vedúci VAZ Badín - Kečka 
0907855628, marek.bubeliny@doprastavasfalt.sk 

sa v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 
d o h o d l i 

na uzavretí tejto rámcovej kúpnej zmluvy (ďalej len "Zmluvy") za nasledovných podmienok: 

I. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je kúpa asfaltových zmesí na opravy lokálnych porúch vozoviek 
a chodníkov typu AC 8 obrus 50/70 v celkovom množstve 630 ton - odber v množstvách podľa 
potreby kupujúceho na základe čiastkových objednávok zaslaných na emailovú adresu 
predávajúceho, prípadne nahlásených telefonicky vedúcemu výrobne predávajúceho. 

2. Predmet zmluvy musí spĺňať podmienky uvedené v technicko-kvalitatívnych podmienkach č.6 
Hutnené asfaltové zmesi, schválených Ministerstvom dopravy pôšt a telekomunikácii SR 
účinných od 01.06.2010 (ďalej len „technicko-kvalitatívne podmienky MDPT"), KLAZ 1/2010 
Katalógové listy asfaltových zmesí vydané MDPT SR a podľa súvisiacich STN a EN. 

3. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v lehote uvedenej v čl. II. ods. 2 tejto zmluvy. 

4. Kupujúci sa zaväzuje objednaný predmet kúpy odobrať. 

5. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za riadne dodaný tovar cenu v zmysle článku III. 
ods. 2 tejto zmluvy. 
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6. Zmluva je uzatvorená na základe výsledku podprahovcj verejnej súťaže ..Asfaltové zmesi na 
opravu komunikácií a chodníkov" vyhlásenej kupujúcim v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. 
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 

IT. 
Doba platnosti a lehoty dodania 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, t.j. do 31.12.2013. 

2. Lehota dodania je najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia čiastkovej objednávky 
kupujúceho na email predávajúceho. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že dopravu tovaru si zabezpečuje kupujúci. 

m. 
Cena tovaru 

1. Kúpna cena za predmet kúpy podľa čl. I. j e určená dohodou zmluvných strán tejto rámcovej 
dohody v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Kúpna cena 
predmetu kúpy je stanovená na základe výsledku predávajúceho do verejnej súťaže - podprahová 
zákazka „Asfaltové zmesi na opravu komunikácií a chodníkov" vyhlásenej kupujúcim v zmysle 
zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 

2. Zmluvné strany sa dohodli na cene tovaru nasledovne: 

Druh tovaru M 
J 

Množstvo na 
odber do 
31.12.2013 

JC v € 
bez DPH 

Cena spolu 
v € bez DPH 

JC 
v € 
s DPH 

Cena spolu 
v € s DPH 

Asfaltová zmes 
AC 8 obrus 50/70 t 630 61,- 38.430,- 73,20 46.116,-

Cena spolu s DPH 46.116 ( slovom Štyridsaťšesťtisícjednostošesťnásť Euro) 

3. V prípade legislatívnej zmeny DPH bude k cenám bez DPH za predmet zmluvy pripočítaná výška 
DPH platná v čase zdaniteľného plnenia predmetu zmluvy. 

4. Celková dohodnutá cena za odobraté množstvo asfaltom obaľovanej zmesi v priebehu doby 
trvania dohody neprekročí celkovú cenu, ktorá vyplynula z výsledkov verejného obstarávania. 

IV. 
Platobné a fakturačné podmienky 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za dodaný tovar zaplatí kupujúci predávajúcemu na základe 
faktúr vystavených predávajúcim a adresovaných na Technické služby Žiar nad Hronom, s.r.o., 
Alexandra Dubčeka 45, 965 58 Žiar nad Hronom. Predávajúci predloží faktúru kupujúcemu po 
dodaní objednaného tovaru. Súčasťou faktúr bude dodací list. 

2. Splatnosť jednotlivých faktúr jc do 15 dní od ich doručenia kupujúcemu. 

3. Dodávka je splnená dňom je j prevzatia kupujúcim v obaľovacom centre alebo mieste dodania 
tovaru a podpísaním dodacieho listu kupujúcim alebo ním poverenou osobou. 



v. 
Reklamácie a nároky z vád, vlastnícke právo 

Zmluvné strany dojednávajú 6-mesačnú záručnú lehotu za akosť tovaru, ktorá začne plynúť dňom 
prevzatia tovaru. 

2. Po prevzatí tovaru v mieste dodania a zistení jeho vady, je kupujúci povinný uplatniť reklamáciu 
do 2 dní od zistenia vady dodaného tovaru. V prípade, ak sa vada tovaru stane zjavnou až po čase 
prevzatia tovaru, t. j. počas záručnej doby, je kupujúci povinný uplatniť reklamáciu do 7 dní od 
zistenia vady. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa na tovare vyskytne vada, pričom riadna reklamácia 
potvrdí chybu zo strany predávajúceho, kupujúci má právo požadovať od predávajúceho 
bezodplatné odstránenie vady a predávajúci je povinný vadu bezodplatne a bezodkladne, 
najneskôr do 24 hodín odstrániť, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

4. Vlastnícke právo k dodanému tovaru a nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho 
okamihom prevzatia tovaru od predávajúceho. 

VI. 
Sankcie 

1. V prípade, ak predávajúci nedodá tovar v lehote uvedenej v článku II. ods. 2 tejto zmluvy má 
kupujúci právo uplatniť si u predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodanej 
objednávky, t. j. z ceny danej rozsahom konkrétnej objednávky za každý deň omeškania. 

2. V prípade, ak sa predávajúci omešká s odstránením vady uplatnenej v rámci reklamácie oproti 
termínu uvedenému v čl. V. ods. 3. tejto zmluvy, má kupujúci právo uplatniť si u predávajúceho 
nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty reklamovaného tovaru za každý deň 
omeškania, a to za každé porušenie, až do doby riadneho odstránenia vady. 

3. V prípade, ak sa kupujúci omešká s úhradou jednotlivej faktúry, má predávajúci právo uplatniť si 
u kupujúceho úrok z omeškania vo výške 0,05 % dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 

4. Zaplatením zmluvnej pokuty sa predávajúci nezbavuje povinnosti splnenia záväzku 
zabezpečeného zmluvnou pokutou ani povinnosti nahradiť škodu tým spôsobenú 

VII. 
Záverečné ustanovenia 

Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
nasledujúci deň po jej zverejnení podľa ust. § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
predpisov v spojení s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií v znení neskorších 
predpisov. 

Táto zmluva zaniká: 
- uplynutím doby, na ktorú je uzatvorená, 
- odstúpením od tejto zmluvy formou písomnej výpovede 
- dohodou zmluvných strán. 

Výpovedná lehota je 30 dní. Výpoveď musí byť daná písomne a doručená druhej zmluvnej strane. 
Výpoveď môže byť daná ktoroukoľvek zmluvnou stranou s uvedením dôvodu ak aj bez uvedenia 
dôvodu. Výpovedná lehota začína plynúť dňom, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola 
výpoveď doručená. 



4. Zmluvné strany dohodli, že ostatné vzájomné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými platnými predpismi majúcimi vzťah 
k predmetu tejto zmluvy. 

5. Zmluvné strany sa zaväzujú neodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane akékoľvek zmeny adries, 
alebo iných identifikačných údajov uvedených v záhlaví tejto zmluvy. 

6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých dva obdrží kupujúci a dva 
predávajúci. 

7. Túto zmluvu možno meniť, či dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými 
stranami. 

8. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, súhlasia s je j obsahom a na znak súhlasu ju 
podpisujú 

V Trnave, dňa TECHNICKÉ SLUŽBY 

i- Dubčeka 45 <D 
iar ííŕnisosp 

,uC, 

Vo Zvolene, dňa 16.5.2013 

< n I 1/ I ! H I 

PWVffpyí j 

Ing. Rastislav LoffV"-
Predseda predstavenstva ? ŕaditeľ 

spoločnosti 

! 

Tng. Dušan Mráz 
Člen predstavenstva 

Hronská 1 
960 93 Zvolen 


