KÚPNA ZMLUVA č. 01/CPP/2018
uzavretá v zmysle Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v aktuálnom znení

Predávajúci:

Miroslav Tirala DATA SERVIS MT

V zastúpení:

Miroslav Tirala

Sídlo:

Sklárska 505/19, 987 01 Poltár

IČO:

34797921

DIČ/IČ DPH:

1044285506/SK1044285506

Bankové spojenie:
a
Kupujúci:

Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov v Poltári –
Regionálna rozvojová agentúra

V zastúpení:

Ing. Zuzana Šmatlíková, riaditeľka

Sídlo:

Železničná 293/2, 987 01 Poltár

IČO:

37890778

DIČ/IČ DPH:

2021688394

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s.,
číslo účtu: SK56 0900 0000 0003 4126 5074

Čl. 1.
Predmet zmluvy
1.1.
Predmetom zmluvy je dodanie tovaru – spotrebného kancelárskeho materiálu
podľa predloženej cenovej ponuky a za podmienok nižšie uvedených.

Čl. 2.

Kúpna cena
2.1.
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za predmet zmluvy kúpnu cenu podľa celkovej
ceny v predloženej cenovej ponuke vo výške 3886,20 eur s DPH, slovami
tritisícosemstoosemdesiatšesť 20/100 eur
2.2.
Kupujúci cenu plnenia predmetu zmluvy uhradí predávajúcemu na základe
faktúry, ktorú predávajúci vystaví po dodávke tovaru. Splatnosť faktúry je minimálne 14
dní ododňa prevzatia tovaru. Úhrada bude realizovaná bankovým prevodom na účet
predávajúceho.
2.3.
Fakturované budú predajné ceny platné v predloženej a schválenej cenovej
ponuke zo dňa9.11.2018. Predávajúci sa zaväzuje, že ceny uvedené v cenovej ponuke
zostanú platné počas celej doby trvania zmluvy.

Čl. 3.
Predkladanie objednávok
3.1.
Podkladom pre splnenie dodávky je vystavenie objednávky kupujúcim na
dodanie tovaru s presnou špecifikáciou v zmysle cenovej ponuky zo dňa9.11.2018.
3.2.
Objednávkuje potrebné predložiť písomne – osobne alebo mailom.
3.3.
Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar podľa objednávky do 96 hodín od
prevzatia objednávky do sídla kupujúceho osobne – zodpovedným zamestnancom
predávajúceho.

Čl. 4.
Dodávka tovaru
4.1.
Dodanie tovaru zabezpečí predávajúci na vlastné náklady, ktoré sú zahrnuté
v cenách uvedených v predloženej cenovej ponuke zo dňa9.11.2018.
4.2.
Kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar skontrolovať, tovar poškodený pri preprave
neprevziať, tovar nepoškodený prevziať a prevzatý tovar zaplatiť.
4.3.
Miestom dodania tovaru, teda miestom plnenia je sídlo kupujúceho, t.j.
Železničná 2, 987 01 Poltár.

Čl. 5.
Reklamácia a zodpovednosť za vady tovaru
5.1.
Na reklamácie tovaru sa vzťahujú príslušné zákony – č.250/2007 Z.z. o ochrane
spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Kupujúci aj predávajúci pri uplatnení
reklamácií postupujú v zmysle uvedeného zákona.
5.2.
Zmluvné strany sa pri uplatňovaní nárokov zo zodpovednosti za vady tovaru
budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/1191 Z.z.
5.3.
Nedostatky dodaného tovaru bude kupujúci reklamovať u predávajúceho
najneskôr v lehote 2 mesiacov od prevzatia dodaného tovaru.

Čl. 6.
Fakturácia a platobné podmienky
6.1.
Predávajúci sa zaväzuje, že faktúra bude obsahovať všetky náležitosti v súlade
s § 10 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, v prípade, že
kupujúci bude platiteľ DPH, musí faktúra spĺňať aj náležitosti v zmysle §71 zákona
č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
6.2.
Úhrada faktúry za dodaný tovar bude vykonaná prevodom na účet
predávajúceho a záväzok kupujúceho uhradiť faktúru bude považovaný za splnený v deň
odpísania čiastky v plnej výške faktúry z bankového účtu kupujúceho.
6.3.
V prípade omeškania s úhradou si predávajúci môže účtovať úrok z omeškania
v zmysle platnej legislatívy.

Čl. 7.
Práva a povinnosti zmluvných strán
Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy dňom pripísania plnej
7.1.
výšky kúpnej ceny z faktúry na bankový účet predávajúceho.
7.2.
Kupujúci má právo okamžite a jednostranne odstúpiť od zmluvy v prípade, že
predávajúci bez dohody s kupujúcim nedodrží termín dodania tovaru.

Čl. 8.
Ďalšie dojednania
8.1.
Akékoľvek zmeny bežného účtu, identifikačných údajov predávajúci obratom
písomne oznámi kupujúcemu.
Akékoľvek zmeny bežného účtu, identifikačných údajov kupujúci obratom
8.2.
písomne oznámi predávajúcemu.
8.3.
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31.12.2018.
Obsah tejto zmluvy možno meniť len formou písomného dodatku, okrem
8.4.
ustanovení Čl.1., Čl.2., ktorý bude podpísaný zmluvnými stranami.
8.5.
V otázkach neupravených touto zmluvou platia ustanovenia Obchodného
zákonníka a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy platné v SR.
8.6.
Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho
s dodávaným tovarom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí
regionálneho príspevku ÚV SR - 374/2017 oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku
súčinnosť. Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho
s dodávaným tovarom kedykoľvek aj po skončení platnosti a účinnosti Zmluvy
o poskytnutí regionálneho príspevku ÚV SR - 374/2017 oprávnenými osobami
a poskytnúť im všetku súčinnosť, ak takýto záväzok vyplýva kupujúcemu s predmetnej
Zmluvy.

8.7.
Zmluva nadobúda platnosť podpisom oboma zmluvnými stranami po
vyhodnotení procesu verejného obstarávateľa zo strany poskytovateľa regionálneho
príspevku.
8.8.
Predmet plnenia zmluvy je realizovaný vďaka finančnej podpore Úradu vlády
Slovenskej republiky a v súvislosti s realizáciou aktivít podľa Akčného plánu rozvoja
okresu Poltár.
8.9.
Táto zmluva je vyhotovená v troch exemplároch. Predávajúci dostane 1
exemplár, kupujúci dostane 2 exempláre.

V ......................, dňa

V Poltári, dňa 15.11.2018

........................................

........................................

predávajúci

kupujúci

