Kúpna zmluva o predaji tovaru č.1/2014
uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

I.

1.

Predávajúci:
Sídlo:

Zmluvné strany

Miroslav Marcinek, obchodné zastúpenie SLOVAKTUAL
Nemocničná 1946/35
Dolný Kubín
Miroslav Marcinek
46446192
SK1048874244
3008672956/0200
0905 55 21 73
dolnykubin@slovaktual.sk

Zastúpenie:
IČO:
IČDPH:
Číslo účtu:
Číslo telefónu:
E-mail:

(ďalej len „predávajúci")

2. Kupujúci:
Sídlo:
Zastúpenie:
IČO:
DIČ:

Základná škola s materskou školou Chlebnice
Chlebnice 134, 027 55
Mgr. Monika Oklapková, riaditeľka školy
37808770
2021614133

(ďalej len „kupujúci")

II.

Predmet zmluvy

1.Predmetom tejto kúpnej zmluvy je predaj DVERÍ predávajúcim, jeho prevzatie a zaplatenie
kúpnej ceny kupujúcim v súlade so stanovenými platobnými podmienkami. Predmet zmluvy je
bližšie špecifikovný v prílohe č . l tejto zmluvy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III.

1.
2.

3.

Dodanie tovaru sa uskutoční na základe potvrdenej objednávky kupujúceho do 90 dní od jej
doručenia.
Predávajúci dodá kupujúcemu tovar v mieste jeho sídla - Chlebnice 134 a na tomto mieste je
kupujúci povinný tovar prevziať. Predmet zmluvy môže byť dodávaný aj po častiach podľa
dohody s kupujúcim.
Predávajúci je povinný tovar zabaliť tak, aby počas jeho prepravy a uskladnenia nemohla byť
narušená kvalita a vlastnosti samotného tovaru, ako aj jeho obalu.

IV.

1.

Dodacie podmienky

Cena a platobné podmienky

Cena predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona NR SR
č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších vo výške:
Celková cena bez DPH: 8 458,95€
DPH 20 %:
1 691,18€
Celková cena s DPH: 10 150,75€
Slovom: Desaťtisícstopädesiat eur, sedemdesiatpäť centov.

2.

Cena uvedená v bode 1 tohto článku je stanovená ako cena pevná, úplná a zahŕňa kúpnu
cenu tovaru a dodanie tovaru do miesta dodania, vrátane nákladov na clo, dodanie návodu
na obsluhu v slovenskom jazyku a bezplatný záručný servis.
3. V prípade, že predávajúci nedodrží dodaciu lehotu, kupujúci je oprávnený účtovať mu
zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
4. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť sumu 7 105€ na základe preddavkovej faktúry do 31.12.2014.
Zostatok dohodnutej ceny predmetu kupujúci vyplatí do 14 dní od dodania tovaru. Faktúra
bude obsahovať všetky zákonné náležitosti a takisto číslo zmluvy a objednávky.
5. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry je predávajúci oprávnený účtovať úrok
z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
6. Kupujúci si vyhradzuje právo vrátiť faktúru v lehote splatnosti, ak táto nemá náležitosti
daňového dokladu. Dôvod vrátenia je kupujúci povinný vyznačiť na faktúre. V prípade
nedodania tovaru v stanovenej lehote podľa článku III. odsek 1 tejto zmluvy je predávajúci
povinný vrátiť zaplatený preddavok.

V.

1.

2.

Ďalšie dojednania

Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru tovar a jeho balenie starostlivo prezrieť a skontrolovať
aj prípadné vonkajšie poškodenie. Akékoľvek zjavné vady tovaru alebo balenia je kupujúci
povinný uviesť predávajúcemu v dodacom liste. Kupujúci je povinný potvrdiť prevzatie tovaru
predávajúcemu na dodacom liste.
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom
odovzdania tovaru. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k dodanému tovaru až po úplnom
zaplatení fakturovanej ceny tovaru.

VI.

Záruka

1. Záručná doba na tovar je 5 rokov (na fyzikálne vlastnosti profilov a izolačného skla) a 36
mesiacov (na plnú funkčnosť príslušenstva pri riadnom zaobchádzaní a bežnej údržbe) od
dátumu prevzatia predmetu zmluvy kupujúcim. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú
kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.
2. Servisnou organizáciou v prípade reklamácie je Miroslav Marcinek, Nemocničná 1946/35,
Dolný Kubín 026 01, obchodné zastúpenie SLOVAKTUAL.

VII.

1.
2.
3.

4.
5.

Záverečné ustanovenia

Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka príp. ďalšími právnymi predpismi.
Zmeny, alebo dodatky tejto zmluvy musia byť vyhotovené písomnou formou.
Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán s mesačnou výpovednou lehotou,
kedykoľvek počas platnosti zmluvy, aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota začína plynúť
prvým dňom v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená
druhej zmluvnej strane.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch origináloch a nadobúda platnosť dňom podpisu oboma
stranami.
Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že predstavuje ich
slobodnú a vážnu vôľu byť viazaný dohodnutými zmluvnými záväzkami, ju podpísali.

Príloha č.l - Špecifikácia tovaru - cenová ponuka
Príloha č. 2 - Cenová ponuka č.3505
Príloha č. 3 - Cenová ponuka č.3506

V Dolnom Kubíne dňa 08.12.2014

V

dňa

ftlMt'iv VartiMfe, NemocniôU 19W35

Základná Skois
s mstor^fcou Školou
Chltbnic* 134

Za predávajúceho

Za kupujúceho

