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KÚPNA ZMLUVA
O PREDAJI MAZÍV A AUTOCHEMIKÁLIÍ
(ďalej v texte iba „Kúpna zmluva“)
uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
Číslo Kúpnej zmluvy:
Segment: Predaj Maziv
Účinnosť Kúpnej zmluvy:
I. Zmluvné strany
2. Kupujúci:
Číslo účtu IBAN:
Dopravný podnik mesta
Číslo účtu IBAN:
SK23 11000000 0026 2600 3296 Prešov, akciová spoločnosť
SK70 0200000000000370 4572
Vlčie hrdlo 1
IČO: 31 322 832
Bardejovská 7
IČO: 31718922
824 12 Bratislava
DIČ: 2020372640
080 06 Ľubotice
DIČ: 2020523868
Slovenská republika
IČ DPH: SK2020372640
Slovenská republika
IČ DPH: SK 2020523868
Obchodník s vybraným min.
ev.č. 527411200049
Obchodník s vybraným min.
olejom
olejom
Mgr. Barbora Prochádzková
Kontaktná osoba:Ing. Stanislav
Kontaktná osoba:
Goč
Kontaktný telefón:
0914 775 721
Kontaktný telefón: 0911603725
Kontaktný fax:
Kontaktný fax:
Barbora..prochadzkova@slovnaf Kontaktnýe-mail:
Kontaktný e-mail:
t.sk
stanislav.goc@dpmp.sk
Spoločnosť zapísaná v obchodom registri Okresného súdu
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, odd. Sa, vložka 426/B
Prešov, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 253/P
Zastúpená:
Zastúpená:
Mgr. Martin Rudinský
Ing. Ján Bucko
Ing. Martin Jaš
Ing. Matúš Murajda
manažér mazivá SEP
vedúci útvaru Predaj mazív
predseda predstavenstva
člen predstavenstva
ďalej v texte len „Predávajúci“
ďalej v texte len „Kupujúci“
1. Predávajúci:
SLOVNAFT, a.s.

spoločne ďalej v texte iba ako „Zmluvné strany“.
II. Tovar
1. Predmetom tejto Kúpnej zmluvy je záväzok Predávajúceho previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k tovaru a záväzok Kupujúceho
tovar prevziať a zaplatiť kúpnu cenu.
2. Kúpna cena stanovená na v súlade s Prílohou č. 2 tejto Kúpnej zmluvy sa môže zmeniť v súlade s Článkom 2 Všeobecných obchodných
podmienok spoločnosti SLOVNAFT, a.s. pre predaj mazív a autochemikálií zo dňa 01.09.2019 ( ďalej len „VOP“).
3. Predmetom kúpy je nasledovný tovar pri nasledovných podmienkach:
Tovarová skupina
Množstvo v tonách
Jednotková cena v eurách
DPH v %
Oleje, mazivá a autochemikálie podľa objednávky Kupujúceho,
viď Príloha č.2
20
predpoklad: –20-30 ton
Balenie v:
podľa platnej objednávky zákazníka, resp. podľa ustanovenia Prílohy č. 2
Cena:
v zmysle cenníka Predávajúceho podľa Prílohy č. 2
Termín dodania:
podľa odvolávok Kupujúceho
Parita dodania:
DAP – Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. Ľubotice , podľa údaja na objednávke Kupujúceho
v zmysle podmienok Incoterms 2010
Splatnosť:
do 30 dní na účte Predávajúceho od dátumu vystavenia faktúry podľa čl. 3 bod 1. VOP
Spôsob zasielania faktúry:
Prevod vlastníctva tovaru:

okamihom odovzdania tovaru do dispozície v mieste dodania Kupujúceho (DAP)

Kreditný limit:

Kreditný limit Zákazníka v zmysle článku 4. VOP je stanovený ku dňu podpisu Kúpnej zmluvy vo výške
100 000 EUR. V súlade s článkom 4. VOP sa kreditný limit môže meniť, pričom Zákazník bude o takýchto
zmenách informovaný písomne (e-mailom na kontaktnú osobu/osoby uvedené v Článku I. tejto Zmluvy.

III. Ďalšie ustanovenia
1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky zmluvné podmienky, ktoré nie sú uvedené v tejto Kúpnej zmluve alebo ktorých význam z ustanovení
tejto Kúpnej zmluvy dostatočne nevyplýva alebo o povahe ktorých vznikne spor, sa budú spravovať príslušnými ustanoveniami VOP, ktoré
tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Kúpnej zmluvy ako jej Príloha č. 1.
2. Kupujúci prehlasuje, že tovar, ktorý nemá stanovenú sadzbu spotrebnej dane, nebude použitý ako pohonná látka a ani ako palivo. K cene
tovaru je v súlade s platným znením zákona č. 98/2004 Z.z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov účtovaná spotrebná daň.
3. S ohľadom na práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce im z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok a o zriadení Európskej chemickej agentúry („Nariadenie REACH“) sa
Zmluvné strany dohodli vzájomne spolupracovať. Kupujúci sa zaväzuje na požiadanie Predávajúceho informovať o použitiach tovaru
odobratého od Predávajúceho na základe tejto Kúpnej zmluvy pre účely registrácie v súlade s Nariadením REACH.
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IV. Záverečné ustanovenia
Kúpna zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoch Zmluvných strán. V prípade, že Zmluvné strany nepodpíšu túto
Kúpnu zmluvu v rovnaký deň, Kúpna zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom podpisu tej Zmluvnej strany, ktorá Zmluvu
podpísala neskôr. V prípade, že v záhlaví Zmluvy je uvedený neskorší dátum nadobudnutia účinnosti, platí tento dátum.
Odo dňa platnosti a účinnosti tejto Kúpnej zmluvy sú Zmluvné strany svojimi prejavmi vôle viazané. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto
Kúpnu zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená.
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky zmluvné podmienky, ktoré nie sú uvedené v tejto Kúpnej zmluve alebo ktorých význam
z ustanovení tejto Kúpnej zmluvy dostatočne nevyplýva alebo o povahe ktorých vznikne spor, sa budú spravovať príslušnými
ustanoveniami Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti SLOVNAFT, a.s. pre mazív („VOP“), Obchodného zákonníka a
ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to v uvedenom poradí. Podpisom tejto Kúpnej zmluvy
Kupujúci prehlasuje, že sa s týmito VOP vopred riadne oboznámil a súhlasí s ich plným znením. Predávajúci si vyhradzuje právo
v prípade nevyhnutnej potreby VOP jednostranne zmeniť alebo úplne nahradiť spôsobom v nich uvedeným.
Jednotlivé ustanovenia každého článku a odseku tejto Kúpnej zmluvy, ako aj VOP sú vymáhateľné nezávisle od seba a neplatnosť
ktoréhokoľvek z nich nebude mať žiaden vplyv na platnosť ostatných ustanovení, s výnimkou prípadov, kedy je z dôvodu dôležitosti
povahy alebo inej okolnosti týkajúcej sa takéhoto neplatného ustanovenia zrejmé, že dané ustanovenie nemôže byť oddelené od
ostatných príslušných ustanovení. V prípade, že niektoré z uvedených ustanovení bude neplatné, pričom jeho neplatnosť bude spôsobená
niektorou jeho časťou, bude dané ustanovenie platiť tak, ako keby bola predmetná časť vypustená. Ak však takýto postup nie je možný,
Zmluvné strany sa zaväzujú uskutočniť všetky kroky potrebné za tým účelom, aby sa dohodli na ustanovení s podobným účinkom,
ktorým sa neplatné ustanovenie v súlade s aplikovateľným právnym poriadkom nahradí.
Akékoľvek zmeny tejto Kúpnej zmluvy je možné vykonať výlučne formou písomných očíslovaných dodatkov podpísaných oboma
Zmluvnými stranami.
Kúpna zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá Zmluvná strana dostane jeden rovnopis.
Zmluvné strany prehlasujú, že táto Kúpna zmluva nebola uzavretá za nevýhodných podmienok alebo v tiesni, že si Kúpnu zmluvu
prečítali, jej obsahu a zneniu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju osoby oprávnené konať v mene Zmluvných strán podpisujú.

Prílohy:
Príloha č. 1 Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti SLOVNAFT, a.s. pre predaj mazív a autochemikálií zo dňa
Príloha č. 2 Cenník olejov, plastických mazív a autochemikálií.

V Bratislave dňa
Predávajúci:

...............................................
SLOVNAFT, a.s.
Mgr. Martin Rudinský
manažér Mazivá SEP

..............................................
SLOVNAFT, a.s.
Ing. Ján Bucko
vedúci útvaru Predaj mazív

Úplnosť a primeranosť požiadaviek preveril dňa:

V Ľuboticiach dňa: 10.10.2022
Kupujúci:

................................................
DPMP,a.s.
Ing. Martin Jaš
predseda predstavenstva

Meno Mgr. Barbora
Prochádzková

..............................................
DPMP, a.s.
Ing. Matúš Murajda
člen predstavenstva

funkcia: obchodný zástupca
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Príloha č. 1
Tovar

Balenie

MJ
t / ks

Jedn. cena
za 1 t / ks

Predpoklad
množstvo/rok

Celková cena

180 kg
170 kg
47 kg
170 kg

t
t
t
t

2200
4000
3700
3600

1,0 t
2,0 t
0,5 t
1,5 t

2200
8000
1850
5400

170 kg
1 liter
180 kg
10 litrov
10 litrov

t
ks
t
ks
ks

2800
3,20
2800
130
88

1,0 t
20 ks
1,0 t
2 ks
2 ks

2800
64
2800
260
176

180 kg
47 kg

t
ks

2000
115

1,0 t
5 ks

2000
575

7 kg
50 kg
50 kg

ks
ks
ks

42
196
202

5 ks
5 ks
5 ks

210
980
1010

220 kg
220 kg
cisterna

t
t
1

1900
1900
1,22

1,0 t
2,5 t
20 000 l
Celková hodnota
bez DPH

1900
4750
24400
59375

Motorové oleje
MOL Dynamic Transit 15W-40
MOL Dynamic Synt Diesel 5W-30
MOL Dynamic Mistral 10W-40
MOL Dynamic Mistral 10W-40
Prevodové oleje
MOL ATF
MOL Hykomol K 80W-90
MOL Hykomol K 85W-140
MOL Hykomol Syntrans 75W-90
MOL Hykomol Syntrans 75W-80
Hydraulické oleje
MOL Hydro HM 46
MOL Hydro HV 46
Plastické mazivá
MOL Liton 00
MOL Liton LT 2EP
MOL Liton LTA 3EP
Autochemikálie
Evox Extra concentrate
Evox Premium concentrate
AdBlue *

*vzhľadom na aktuálnu situáciu nevieme garantovať cenu na dlhšie obdobie ako 1 mesiac
SLOVNAFT, a.s. JE platcom DPH

