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KÚPNA ZMLUVA 

podľa Obchodného zákonníka (zákon č. 513/91 Zb. § 409 a násl.) 
 

I. ZMLUVNÉ STRANY 
 

1.1 PREDÁVAJÚCI:  
Názov:   TROLIGA BUS, spol. s r.o. 
Sídlo:   Košická 20, 080 01 Prešov 
IČO:   36470244 
IČ DPH:   SK2020008958 
Zastúpený:  Tomáš Troliga, konateľ 
Bankové spojenie: VÚB Bank, a.s. 
Číslo účtu:  SK39 0200  0000 0018 7616 9753 
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresný súd Prešov, odd.Sro, Vložka č. 1235/P 
 
ďalej len predávajúci 
 
1.2 KUPUJÚCI:  Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 
Sídlo:   Bardejovská 7, 080 60 Ľubotice  
Kontaktná adresa: P. O. BOX 170, 081 70 Prešov 
IČO:   31718922 
DIČ:   2020523868 
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Prešov 
Číslo účtu:  3704-572/0200 
Zastúpený:  Ing. Martin Jaš , predseda predstavenstva 

Lukáš Anderko , člen predstavenstva 
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, vl. č. 253/P 
 
ďalej len kupujúci 

 
II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY 

 
Východiskom pre uzavretie tejto zmluvy je súťažná ponuka predávajúceho – uchádzača a výsledok 
elektronickej aukcie uskutočnenej v súlade zo súťažnými podkladmi súťaže: „Náhradné diely na autobusy 
a trolejbusy MHD 2022“.  
 

 
III. PREDMET ZMLUVY 

 
3.1 Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu nové, originálne náhradné diely na autobusy MHD 

(ďalej len ND) a previesť na neho vlastnícke právo k náhradným dielom v súlade s podmienkami tejto 
zmluvy.  

3.2 Predávajúci sa zaväzuje dodávať ND: 
Skupina č. 1 -  Náhradné diely na autobusy MHD typu Karosa City bus, Citelis, Rošero–first – 

zoznam tvorí prílohu č. 1 
Skupina č. 2 -  Náhradné diely na autobusy MHD typu SOLARIS City – zoznam tvorí prílohu č. 2 
Skupina č. 3 -  Náhradné diely na autobusy MHD typu SOR – zoznam tvorí prílohu č. 3 

3.3 Predávajúci sa zaväzuje podľa tejto zmluvy dodávať aj ND, ktoré nie sú obsiahnuté v prílohách    č. 1, 
č. 2, č. 3, ale patria do predmetnej príslušnej skupiny . Dodávky týchto ND budú realizované v prípade 
úspešnosti predávajúceho v uskutočňovaných následných dielčich elektronických aukciách. Zmluvné 
strany sa dohodli, že výsledok dielčej elektronickej aukcie na príslušný ND sa považuje za súčasť 
príloh č.1 , č. 2, č. 3 podľa príslušnosti k jednotlivým skupinám ND. ND, ktorý sa takto stane súčasťou 
príloh, pri ďalšom objednávaní už nepodlieha dielčej elektronickej aukcii. 

3.4 Predávajúci za zaväzuje dodávať výlučne iba nové originálne ND, tzn. rovnakej kvality ako ND 
používané pre montáž nového vozidla, ktoré sú vyrábané podľa špecifikácii výrobcu vozidla, ND 
vyrábané priamo výrobcom vozidla, diely dodávané výrobcom ND výrobcovi vozidla, resp. diely, ktoré 
nie sú dodávané výrobcovi vozidla, ale sú vyrábané podľa jeho špecifikácie, spĺňajú požadované 
technické parametre, požiadavky a podmienky príslušných platných EN, STN a právnych predpisov.  

3.5 Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za dodaný tovar kúpnu cenu podľa článku IV. tejto zmluvy v súlade s čl. 
3.2. 
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3.6 Jednotlivé dodávky ND budú realizované na základe písomných čiastkových objednávok, resp. formou 
e-mailu s následným preukázateľným písomným potvrdením zo strany predávajúceho, resp. 
preukázateľným potvrdením   e-mailom podľa požiadaviek kupujúceho.  Kupujúci odoberie od 
predávajúceho ND len v prípade vzniku potreby dodávky ND. 

3.7 Predávajúci záväzne vyhlasuje, že ním dodávané ND sú nové, originálne, spĺňajú požadované 
technické parametre, požiadavky a podmienky príslušných platných STN, právnych predpisov. 

 
 

IV. CENA   A   DOBA   JEJ   GARANCIE 
 

4.1 Zmluvná cena ND je určená v € a je uvedená v prílohách č. 1, č. 2,  č. 3  tejto zmluvy .  
4.2 V zmluvnej cene ND sú zahrnuté všetky prirážky, poplatky a náklady na dopravu na miesto dodania 

tovaru vrátane obalov. 
4.3 Zmluvné ceny ND sú stanovené podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z.  o cenách v znení 

neskorších predpisov. Zmluvná cena ND je cenou uvádzanou bez DPH. DPH bude fakturovaná 
v zmysle platných predpisov. 

4.4 K dodanému predmetu zmluvy budú priložené faktúry spolu s podrobnou špecifikáciou dodávky.  
4.5 V zmluvnej cene ND je zahrnutá množstevná zľava poskytnutá predávajúcim. 
4.6 Zmluvná cena ND v zmysle bodu 3.3 bude stanovená na základe výsledkov dielčich elektronických 

aukcií. 
 

 
V. PODMIENKY, MIESTO A LEHOTA DODANIA TOVARU 

 
5.1 Predávajúci dodá kupujúcemu predmet zmluvy na vlastné náklady do sídla kupujúceho na adresu 

Dopravný podnik mesta Prešov, a.s., Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice. Predávajúci je povinný 
s dodaním predmetu zmluvy dodať kupujúcemu aj dodací list s uvedením cien ND. 

5.2 Predávajúci sa zaväzuje dodávať ND v lehotách:  

Karosa City bus, Citelis, Rošero–first    - do 3 pracovných dní, 
SOR City       - do 3 pracovných dní, 
Solaris      - do 3 pracovných dní. 
 

5.3 V prípade nemožnosti dodržania lehoty dodania podľa bodu 5.2 pre ND dodávané v zmysle bodov 3.2 
a 3.3 môže byť dohodnutá náhradná lehota dodania, iba vo výnimočných prípadoch u tých ND, ktoré 
nie sú bežne na trhu, resp. ktoré nie sú v danom čase dostupné. Náhradná lehota musí byť  
odsúhlasená oboma zmluvnými stranami v písomnej forme. 

5.4 V prípade, že predávajúci nedodá ND v lehote podľa bodu 5.2, ani v lehote podľa bodu 5.3, kupujúci 
akceptuje dodanie ND ešte v nasledujúcich 10 kalendárnych dňoch, avšak už so sankciou podľa bodu 
8.1 tetjo zmluvy. Uplynutím tejto lehoty si kupujúci vyhradzuje právo tento ND od predávajúceho 
neodobrať. 

 
 

VI. PLATOBNÉ   PODMIENKY   A   FAKTURÁCIA 
 
6.1 Platbu za dodávku uhradí kupujúci peňažným prevodom na účet predávajúceho do 30 kalendárnych 

dní od dátumu dodávky ND do sídla kupujúceho podľa čl. V ods. 5.1, na základe faktúry vystavenej 
predávajúcim. 

 
 

VII. ZRUŠENIE    ZMLUVY 
 
7.1 Od zmluvy môžu účastníci odstúpiť: 
7.1.1 Po vzájomnej dohode; 
7.1.2 Ak predávajúcim plnená dodávka tovaru nespĺňa podmienky ustanovené v zmluve alebo vykazuje 

vady, ktoré kupujúci nie je ochotný akceptovať a ktoré nebudú odstránené do 30 dní od termínu 
písomného vyzvania na ich odstránenie; 

7.1.3 Predávajúci má nárok na úhradu za všetky plne funkčné technicky bezchybné dodávky, ktoré 
poskytol do dňa odstúpenia od zmluvy. 

7.1.4 Právo na náhradu škody podľa Obchodného zákonníka týmito ustanoveniami nie je dotknuté. 
 

7.2 Zmluvu môžu účastníci  vypovedať v jednomesačnej výpovednej lehote, výpovedná lehota začína 
plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. 
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VIII.  ZMLUVNÉ   POKUTY 
 
8.1 V prípade, že v dôsledku nesplnenia zmluvných záväzkov zo strany predávajúceho  nedôjde 

k dodávke tovaru v lehote uvedenej v bode 5.2 (resp. 5.3 alebo 5.4), môže kupujúci požadovať 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10% z ceny nesplnenej dodávky tovaru, za každý deň 
omeškania, maximálne do výšky 100% z ceny nesplnenej dodávky tovaru. 

8.2 Zmluvné pokuty stanovené v tejto zmluve platia zmluvné strany nezávisle na tom, aké a v akej 
hodnote vzniknú jednotlivým stranám straty. 

8.3 Zmluvné pokuty za nesplnenie záväzkov, vyplývajúcich z tejto zmluvy, sú splatné v lehote 30 dní od 
dátumu doručenia faktúry, ktorou sa účtuje zmluvná pokuta. 

 
 

IX. VLASTNÍCKE   PRÁVA 
 
9.1 Vlastnícke právo na jednotlivé dodávky predmetu zmluvy prechádza na kupujúceho jej dodaním podľa 

§ 443 ods. 1, Obchodného zákonníka. 
 

 
X. ZÁRUKA, KVALITA 

 
10.1 Predávajúci poskytuje kupujúcemu 24 mesačnú záruku na dodaný predmet zmluvy. 

Záruka sa nevzťahuje: 
- na ND s normálnym opotrebením ako sú napr. klinové remene, spojkové obloženia, mazadlá, 

filtračné vložky, brzdové obloženia a pod., 
- na poškodenia a vady zapríčinené preukázateľne užívateľom, treťou osobou a v prípade kedy 

výrobok nebol použitý správnym spôsobom. 
Záruka zaniká:  
- nedodržaním obsluhy a údržby predpísanej v návode na obsluhu vozidla, 
- nesprávnym používaním pohonných hmôt a mazadiel, ktoré nie sú odsúhlasené výrobcom 

vozidla. 
10.2 Záručná doba na dodanú časť tovaru začína plynúť odo dňa prevzatia ND kupujúcim. 
10.3 Predávajúci zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude mať po dobu trvania záruky vlastnosti 

stanovené v tejto zmluve. 
10.4 Kupujúci má právo podľa vlastného uváženia nechať od nezávislých odborníkov overiť a otestovať 

kvalitu dodaných ND.  
10.5 V prípade, že testy preukážu, že ND nezodpovedajú kvalite nových originálnych ND nesie 

predávajúci výlučnú zodpovednosť za náklady s tým vzniknuté a súvisiace. 
10.6 Predávajúci nesie výlučnú zodpovednosť za všetky škody spôsobené dodaním ND 

nezodpovedajúcim kvalite originálnych  ND. 
 

 
XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
11.1 Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.1.2023 do 31.12.2023, alebo do vyčerpania limitu 

pre nákup náhradných dielov na autobusy a trolejbusy MHD vo výške 428 000.- € bez DPH podľa 
toho, čo nastane skôr.. Limit sa bude počítať ako sumár za nákup všetkých náhradných dielov, 
nakupovaných DPMP, a.s., od dňa účinnosti tejto zmluvy. 

11.2 Zmluva je spracovaná v štyroch vyhotoveniach rovnakého znenia, v dvoch pre každú  zo 
zmluvných strán, súčasťou tejto zmluvy sú aj prílohy č. 1, č. 2, č. 3. 

11.3 Zmluva a vzťahy z nej vyplývajúce sa budú riadiť výlučne právom platným v Slovenskej republike. 
11.4 Všetky zmeny tejto zmluvy môžu byť vykonané výlučne formou písomného dodatku, ktorý podpíšu 

obidve zmluvné strany. 
11.5 Kupujúci je povinnou osobou a vzťahuje sa naňho povinnosť, ktorá vyplýva zo zákona č. 211/2000 

Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zo zákona č. 
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predávajúci 
dáva výslovný súhlas na zverejnenie tejto zmluvy v plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov 
v zmysle citovaných zákonov. 
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke kupujúceho. Dňom nadobudnutia 
účinnosti tejto zmluvy zaniká platnosť a účinnosť Kúpnej zmluvy na nákup ND zo dňa 25.02.2021. 
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V Ľuboticiach  dňa:           V Prešove  dňa: 
 
 
 
Kupujúci:                                                                               Predávajúci:                                                                             
  
 
                                                          
.................................................................                              ................................................................. 
Ing. Martin Jaš                                  Tomáš Troliga 
predseda predstavenstva                                                        konateľ  TROLIGA BUS, spol. s r.o. 
 
 
 
 
 
 
...............................................................................                   
Lukáš Anderko 
člen predstavenstva 


