KÚPNA ZMLUVA 10/2012
uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
č. 513/1991 Zb. v platnom znení
Medzi zmluvnými stranami:

PREDÁVAJÚCI:
Obchodné meno:
So sídlom:
Zastúpený:

Nagy Tichomír-ROTI-kľúčová služba
946 03 Kolárovo, rábska 49

IČO:
DIČ:
IČDPH:
Zapísaný

32 414 020
SK1020364642

Bankové spojenie:
Číslo účtu:

VUB
557440-142/0200

KUPUJÚCI:
Obchodné meno:
So sídlom:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČDPH:
Zapísaný:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Zariadenie pre seniorov a denný stacionár
Partizánska 17, 946 03 Kolárovo
PaedDr. Kulich László, riad. ZPS a DS
31824633
2021015876

VUB Kolárovo
1783841256/0200 VUB
I.
Predmet zmluvy

X. Predmetom tejto Kúpnej zmluvy je predaj potravinárskeho a nepotravinárskeho tovaru, a to
objednávok kupujúceho.

podľa písomných alebo telefonických

2. Kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť jeho cenu v stanovenej lehote splatnosti a spôsobom určeným v tejto zmluve.
3. Vzhľadom k tomu, že v dobe uzatvorenia zmluvy nie sú dostatočné podklady pre určenie druhu a množstva tovaru, zmluvné strany
prejavili vôľu uzavrieť zmluvu i bez tohto určenia.

II.
Platobné podmienky
1.Predávajúci fakturuje kupujúcemu cenu dodaného tovaru v platných predajných cenách v súlade so Zákonom NR SR č.
18/96 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať dodací list s presným označením druhu,
množstva, ceny dodaného tovaru a výšku DPH. Nedeliteľnou prílohou vystaveného účtovného dokladu je dodací list
potvrdený kupujúcim
2. Kupujúci sa zaväzuje za odobratý tovar zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu na základe vystavenej faktúry v lehote 14 dní
od vystavenia.
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3. V prípade, ak sa kupujúci dostane do omeškania s úhradou faktúry, zaväzuje sa zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05%
z fakturovanej čiastky za každý deň meškania.

III.
Termín a miesto plnenia
Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci si tovar prevezme osobne v prevádzkovej jednotke predávajúceho alebo v zariadení.

IV.
Povinnosti predávajúceho
Predávajúci je povinný v stanovenom termíne odovzdať kupujúcemu objednaný tovar a doklady, ktoré sa na tovar vzťahujú,
a to v mieste stanovenom v čl. III. tejto zmluvy.

V.
Povinnosti kupujúceho
Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať a zaplatiť jeho cenu spôsobom uvedeným v čl. Il.ods.2 a čl. III. tejto zmluvy.
V prípade zistenia vady tovar je kupujúci povinný ihneď po prevzatí tovaru podať o tom písomnú správu predávajúcemu.

VI
Vady tovaru a zodpovednosť za škodu
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vád tovaru a riešení zodpovednosti za škodu sa budú riadiť podľa príslušných
ustanovení Obchodného zákonníka.

VII.
Záverečné ustanovenia
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určenú do 31.12.2012. nadobúda platnosť 3.1.2012. Zmluvu možno zmeniť alebo doplniť
dohodou zmluvných strán formou písomného dodatku k zmluve.
Zmluva sa vyhotovuje v 2 vyhotoveniach, ktorých každá strana obdrží jedno vyhotovenie.

V Kolárove dňa 3.1.2012

V Kolárovo 3.1.2012

