KÚPNA

ZMLUVA

uzatvorená ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona NR SR č.
25/2006 o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých predpisov
medzi zmluvnými stranami:

1.

Predávajúci:

zenit,v.o.s.
Sídlo: Zimná 16, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO: 31719058
IČ DPH: SK2020525925
DIČ:
2020525925
Zapísaný: v registri Okresného súdu Prešov, Oddiel:Sr,Vložka číslo:122/P
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa,a.s.
Číslo účtu: 0103864418/0900
Tel/fax: 052/43 24 225
Mobil: 0905 311 352
a

2.

Kupujúci:

Domov sociálnych služieb v Legnave
Sídlo: Legnava 72, 065 46 Malý Lipník
Štatutárny zástupca: Mgr. Gabriela Dzubinová
IČO: 00691780
DIČ: 2020715125
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000513254/8180
Tel/fax: 052/ 4286117

I.
Predmet zmluvy a záväzky zmluvných strán
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Predmetom tejto zmluvy je dodávka a odber tonerov bližšie špecifikovaných v prílohe, ktorá
tvorí neoddeliteľnú časť tejto zmluvy.
Podkladom pre splnenie dodávky je objednávka, ktorú je možné podávať telefonicky, faxom,
mailom prostredníctvom obchodného zástupcu, alebo osobným odberom.
Kupujúci sa zaväzuje prevziať od predávajúceho dohodnutý tovar a zaplatiť v čase splatnosti
dohodnutú kúpnu cenu.
Všetký tonery musia byť originály, nie repasované.
Skutočne odobraté množstvo tovaru môže byť nižšie, rovnaké, alebo vyššie ako je
predpokladané množstvo tovaru, ale taktiež nemusí z niektorého druhu tovaru odobrať žiadny
kus, to včak nevylučuje skutočnosť celkového predpokladaného odobraného množstva tovaru.
Na základe uzavretej kupnej zmluvy na konkrétny tovar sa predávajúci zaväzuje kupujúcemu
tento tovar dodať a kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť kupnú cenu.

II.
Platobné podmienky
1.
2.

Kupujúci uhradí kúpnu cenu na základe faktúry vystavenej predávajúcim.
Kupujúci uhradí kúpnu cenu za dodaný tovar v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z.z., ďalej
na základe výsledku z verejneho obstarávania a bude uvedená v dodacom liste predavajúceho.

3.

4.

Jednotková cena tovarov musí byť dodržaná počas celej účinnosti zmluvy a nieje možné ju
meniť. Celková cena, ktorá je uvedená v prílohe je vzhľadom k nie viazanému predpokladanému
množstvu, taktiež len predpokladaná.
Faktúry sa považujú za uhradené dňom, kedy došlo k odpísaniu dĺžnej čiastky z účtu povinnej
zmluvnej strany. Pri úhradách sa bude uvádzať variabilný symbol – číslo faktúry.

III.
Práva a povinnosti.
1.

Predavajúci ručí, že výrobky ním dodávané zodpovedajú platným normám akosti výrobkov.

IV.
Záverečné ustanovenia.
1.
2.
3.
4.

5.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, na dobu jedného roka od podpísu zmluvy.
Právne vzťahy, ktoré neustanovuje osobitne táto zmluva, sa riadia ustanoveniami Obchodného
zákonníka a platnými právnymi predpismi SR.
Zmluva je vyhotovená v 2 orgináloch, po jednom pre každú zúčastnenú stranu.
Obidve strany zhodne vyhlasujú, že zmluvu pred jej podpísaním prečítali a že zmluva bola
uzatvorená po vzájomnom prejednaní slobodne, vážne, nie v tiesni, či za nápadne
nevýhodných podmienok.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle kupujúceho.

V Legnave, 29.01.2015

..............................................
predávajúci

..............................................
kupujúci

