
Rámcová kupná zmluva č. 1/2021

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 a § 409 a naši. zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znění neskorších predpisov a § 83 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom

obstarávaní a o změně a doplnění niektorých zákonov v znění neskorších predpisov
(ďalej len „Rámcová zmluva") medzi zmluvnými stranami

l. Predávajúci:

Obchodné měno:
Sídlo:
Prevádzka:
Registrácia:
Štatutámy zástupca:
IČO:
DIČ:
1C DPH:
E - mail:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Kontaktná osoba:
Tel. kontakt:

/ďalej ako predávajúci/

JAK TRANS s.r.o.
Demjata 236, 082 13 Demjata
Kapušany 714
Oddiel: SRO, vložka číslo: 27237/P
Ján Klobušovský
46 956 204
2023673993
SK2023673993
info@doprava-po. sk
Tatra banka
SK80 1100 0000 0029 2488 7691
Alena Klobušovská
0918625668

a

2. Kupujúci:

Obchodné měno:
Sídlo:
Statutámy zástupca:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Tel. kontakt:
E - mail:

/ďalej len kupuj úci/

/ďalej len zmluvné strany/

Obec Kapušany
Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany
RNDr. Slávka Guteková, starostka obce
00 327 239
2021225525
VÚB, a.s.
SK74 0200 0000 0000 0362 4572
0907 941 770
starostka(%kapusany. sk
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I. Předmět zmluvy

l. Předmětem zmluvy je závázok predávajúceho předávat' kupuj úcemu pohonné hmoty
(ďalej ako „PHM") a závazek kupujúceho zaplatit' kupné ceny bezhotovostným prevodom
podl'a podmienok dojednaných v tejto Rámcovej kúpnej zmluve. Zmluvné strany sa
dohodli na odběre PHM na odbemom mieste v Kapušanoch, úl. Lesná 714.

II. Podmienky predaja

l. Kupuj úci sa zavazuje, že kúpnu cenu stanovenu podFa tohto článku (ďalej len „kupná
cena") zaplatí predávajúcemu formou bezhotovostného platobného převodu na bankový
účet predávajúceho, ktorý je uvedený v záhlaví tejto rámcovej zmluvy, a to na základe
faktury vystavenej predávajúcim. Predávajúci bude fakturovat' kupujúcemu kúpnu cenu
potom, co předmět zmluvy podl'a článku I. tejto rámcovej zmluvy (ďalej len „předmět
zmluvy") kupujúci převzal.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupná cena za PHM bude stanovená dohodou, vždy podFa
aktuálně) nákupnej ceny PHM.

3. Kupujúci je povinný odovzdať predávajúcemu záznam vozidiel uvedených v Prílohe č. l
tejto zmluvy, vrátane ich identifikačných údajov (SPZ) a zavazuje sa udržať tento záznam
v aktuálnom stave.

4. Odběr PHM realizuje kupujúci na základe čipu, ku ktorémuje priradená SPZ vozidla. Po
samotnom odběre sa odobraté množstvo PHM s priradenou ŠPZ vozidla automaticky
zobrazí v informačnom systéme predávajúceho.

5. Akekol'vek dlžné čiastky za nákup PHIVt budu predávajúcim fakturované kupuj úcemu
v dohodnutom fakturačnom období, vrátane odovzdania příslušných účtovných dokladov.

6. V případe, že kupujúci neuhradí fakturu, predávajúci zastaví výdaj PHM kupujúcemu.

7. Případné reklamácie si kupujúci uplatní u predávajúceho písomne alebo elektronickou
poštou bezodkladné od ich zistenia. Retíamácie budu riešené v súlade s Obchodným
zákonníkom.

III. Doba trvania zmluvy a ukončenie zmluvného vzťahu

l. Táto Rámcová kupná zmluva uzatvorená v písomnej formě nadobúda platnost' a účinnost'
dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnost' dňomjej zverejnenia.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že rámcová kupná zmluva sa uzatvára na dobu neurcitú.
Rámcovú kúpnu zmluvuje možné zmšiť písonmou dohodou zmluvných stráň.

3. Rámcová kupná zmluva zaniká:

a) dohodou,
b)výpoveďou,
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c) odstúpením od rámcovej kúpnej zmluvy v případe podstatného porušenia.

4. Při podstatnom pomšení povinností yyplývajúcich z tejto rámcovej kúpnej zmluvy móže
oprávněná strana písomne odstúpiť a požadovat' od povinnej strany náhradu škody, ktorá
jej vinou povinnej osoby vznikla, v súlade s platnou právnou úpravou.

5. Rámcovú kúpnu zmluvu móže vypovedať ktorakol'vek zo zmluvných stráň aj bez udania
dovedu, zasláním písomnej výpovede druhej zmluvnej straně na adresu jej sídla.
Výpovědná lehota je l mesiac a začíná plynut' prvého dna mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom bola výpověď domčená.

6. Táto rámcová kupná zmluva móže byť tiež ukončená okamžité vzájemnou dohodou
zmluvných stráň.

7. Vzájemné finančně vyrovnanie bude vykonané najneskór do siedmych kalendámych dní
ódo dna zrušenia tejto zmluvy.

IV. Fakturácia

l. Lehala splatnosti predávajúceho je 14 kalendámych dní ódo dna domčenia faktury
kupujúcemu.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že sankčný úrok za každý den omeškania platby bude vo
výške 0,05 % z celkovej dlžnej čiastky.

3. Všetky faktury budu uhrádzané výhradné bezhotovostne prevodným príkazom.

V. Závěrečné ustanovenia

l. Otázky neriešené touto zmluvou sa spravuj u příslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka v znění neskorších predpisov.

2. Změny, dodatky či ďalšie přílohy tejto zmluvy musia byť vykonané písomne.
3. Zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnakých rovnopisoch, po jednom rovnopise pře každú

zo zmluvných stráň.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tejto zmluvy sa zhoduje so súhlasnými, slobodnými

a vážnými prejavmi ich skutočnej vole a že zmluvu neuzavřeli vtiesni ani za nápadné
nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozuměli, na
znak súhlasuju vlastnomčne podpísali.

V Kapušanoch, dna 01.01.2021

Za predávajúceho: Za kupuj úceho:

TRANSjs.r.o.j
Dsmia*-""' """'"

IČO:46956204
zapísanyOrOsPreSc

:::Z.......^4-
Ján Klobušovský

konatel' spoločnosti

f3
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•K-
^

TOr. Slávka Guteková '"
starostka obce
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Příloha č. l

Zoznam vozidiel oprávněných pře odběr PHM na odbemom mieste vKapušanoch,
úl. Lesná 714:

Malotraktor Kubáta 2420
Hasičské vozidlo T815
Skříňové vozidlo PRAGA V3S
KIA Sorento

ŠPZ: PO 305 AH
ŠPZ: PO 751 BU
ŠPZ: PO 893 CC
ŠPZ: PO 464 HB
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