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KUPNA Zn'LUVA

uatvoÍená podl'a s 4o9 až 47o Zi*ola

3/199| zb, a nml, obchodného ákomika

ýmito mluwými strawi

ZmIuvné strany

h

řv, č'

ijošio dňa:

Ptí}ohy;

TVZan
t-

frÉsi$lr.,-1y,3,

Predárajúci BA\cEEM's.no.

Rybný trh 332D

929 0l Dunajská streda

Zastrrpený: Ing. Pavel Baná\ konatel'

Tel, č , fax: 03t/ 59l 08 01' 59l 08 o0

lČo:

lČ opH

Bmkové spojenie; Tatra Banka' a.s.

Číslo účtu: 262||o518gt11oo

Zapímý v (]bcbodnom resstry okresého ďdu,|mava

oldiel: Sfo, vtďŽla čí5lo l ]027[

( ďale.1 len predavajúci )

36227901

sK 202019ó563

Kupujúci

Zastupený:

rco:

DlČ:
.Tél:

Fax:

Domov sociálnych služieb

Drábsko č.24

976 53 Lom nad Rimavicou

PhDn Janka Račáková' riaditel'kr

00632317

202155994

048/ 61 8 0000

048/ó18 m00

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu : 7000 398 36418180

Kontaktná osoba: p. Marta Kováčová

Zapisaný: zriad"ovacia listina Banskobystriclqi samosprávny kraj č.2002/002554

( ďalej len kupu.1úci )

PřeaňbuIa

Kírpna zmluva sa tmtvaa v mys1e Rámcovej dohody č. 193/20l l /oDDvP' k1orá bola mtvorená dňa 29 '04.2011 medzi Bmskobystric{m smospráwym ka1om

Nám.sNPč,23.97401 BmskáBystrica, lČo; :zaz8tooaťmouBANCHEM,s'r,o,Rybnýtrh332/9'92901 DmaJskáStreda,tČo 3622790]

Čt.t

Predmet zmluvy

1.1..Predmetom kúpne.izmlulyjedodávkačistiacichadezinfekčnýchprostriedkol,'pomocnéhočistircehomateriáluahygieniclcých potrieb(ďa]ejlentovu)podťa

opisu zákzky, ktoý je uvedený v prílohe č' 1 tejto kúpnej mluly počas tr.vilia zÍrlulY v lokmh 201l a 2012'

1.2. Kupujúci si lyhradaje právo m zmeny v pledmete pln€nia, o ktoých bude inťomovať predávajúceho.



Č|.2

Kúpna cena

2.1'cenatovaruuvedenéhovČl.1ods 1,1,tejtokúpne.jzmluvy'jedohodnutaazakotvenávRámcovejdohodeč 19320l1loDDvP

2.2. Jednotljvé ceny 2 pledmet mlulry sú uvedené v prílohe l ' Cena ,je stanoveÍá Wátane balenia' dopnvy do miesta dodmia a ostatných v ne1 ahmuýctr

poplatkov.

Čr,.s

Podmienky a miesto dodania

3.| 'Predáva1úci sa avlia1e, že dodá predmet mluvy na miesto určenia. ktoré určí kupujúci v objednávke.

3.2'Dodávky výrobkov sa uskutočnia na áklade pisomnej ob.jednávky kupujúceho. Zaslmá písomná objednávky kupujúceho musí obsahovať:

- číslo objednávky ( oaačenie poradovým číslom)

- dáfum l'ryslavenia ob1ednávky

- presné oaačenie kupu;úceho

- názov, druh a množstvo ob'1ednaného tovaru

- dopamé dispozícre, miesto určenia

33. Potwdením ob.jednávka kupujúceho m strany predávajúceho vzniká medzi predávajúcim a kupujúcim záviizkoý vá'ah v rozsahu objednilého a potvldeného

možstva a podmienok dohodnuých v tejto mluve'

3.4.P.i odovzdeí predmetu a1uly lTstaví predávajúci fakúru, ktoru prebelaJúci potvrdí svojim podpisom a tato je dokladom k úhrade' Fakttlra musí obsahovať

minimálne tieto údaje:

- oaačenie predávajúceho a kupujúceho, resp' prijemcu

- dátm expedic1e tovm

- presný nlEov dodmého tovaru

- množstvo tovaru

3'5' Komplexným splnením dodávky pre účely počítania záručnej lehoty sa loamie prevzati€ predmeh] zmluvy kupujúcim s lryaačeným dňom podpisu dodaci€ho

listu obidvoma mlumými stmmi

3.6. Kupu1úcemu vaiká vlastrrícke právo k tovaru až po úp]nom aplatení kúpnej ceny

Čt..t

Platobné a fakturačné podmienky

4.1. Predávajúcemu vaiká pávo faktuovať dohodnuhr kúpnu cenu podl'a smostatn€j objednávky, dňom splnenia prcdmehr zn'uvy, Predávajúci dodá kupujúcemu

s dodávkou tovmr k preplateniu faktuu v dvoch vyhotoveniach (faktwčný lis! dodací list). Faktura musi obsahovať náležitosti podl'a Zákona č 22211992 zb 9

dmi z pridanej hodnoty a predáva;úci ju lrystaví a odovzdá kupujúcemu spolu s dodávkou tovaru Kupu.júci si lyhradaje právo wátit' k prepracovmru neúplné

fakúry'

4.2, Kupujrici je povimý uhradiť faktúru najneskór do ó0 prrcowých dni odo dňa jej doručenia'

Úhrada faLtúr sa lykonáva prevodným príkmm, iný spósob uhndy je možrrý len po vzá'jomne.j dohode nluwých strán.

Č|.5

Záruka a zodpovednosť za vady

5.1. Predáva.júci odovzd.á predmet zmluly a rcdpovedí a to' že predmet zmluly bude mat' v čase plevatia vlastlosti stanovené technickými nomami' Záručná

doba predmetu mluvy je ošetrená prisiušným pnwym predpisom obchodným ákomikom

5.2. Predávajúci počas trvmia záručnej doby zodpovedá kupujúcemu a všetky dohodnuté vlastnosti predmetu zmluvy' Za to, ž€ bud€ dodmý v dohodnutom

možstve, akosti a že si tieto vlashosti poča záručnej doby zachová'

5.3. Zárúa sa nevlahuje na Vady tov@' ktoré boli spósobené zlou maipuláciou, skladovmím kupujúceho alebo použitin v rozpore s p]atnými nomami

5.4 Kupu.1úci je povimý bez zbytočných prieťahov po dodávke predmetu znrluvy vykonať fuzické prevatie, neodkladne leklmovat, kompletnosť, prípadne zjawé

vady predmetu zmiura do 30 dni

od prevzatia' Zistené vady predmetu oaámiť fomou reklmačného protokolu, pričom predávajúci



/
. výmenu vadnébo predmetu mluvy do 30 dní'

- odstupenie od zmlury.

Reklmácie vád predmehr zmluvy sa riadia $ 422-428 obchodného zákomíka a gamčnými podmienkmi výrobcu

Čl.o

zmIuvné pokuty a úrok z omeškania

ó.l. Predávajúcemuvaikáprávoúčtovat,kupujúcemuúrokzomeškmiavovýškeo,o3%zfaktuovmejcmytovmzakaždýajzďaýdeňomeškaniaúhradyfaktúr

6.2. Vpripade nesplnenia dodávky vmluve dohodnutej dodacej lehote vaiká kupujúcemu p.ávo účtovat'preďáva.júcemu mluvnú pokutu vo výške 0,05%

z hodnoty mlume dohodnutej ceny za každý ačaý dď omeškmia'

Čt.l

Vypovedanie a zánik zmluvy

7'|' Zmllvu je možré l'ypovedať ktoroukol,vek zmluvnou strilou pri porušení zmlumých podmienok zoboch znluwých sEln, vždy len písomnou t'omou

Výpovedná lehota je 3 me siace a začína pl1mút'pým dňom nasledujúceho ka|endámeho mesiaca po doručení výpovede druhej m|uvnej strm€'

Čt. s

PrBhodnó a záverečné ustanovenia

8.1 Zm]uva sa @tván na dobu učitú do 31 '122012

8'2. Táto kúpna zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma mluvnými strmami'

8.3. Táto kúpm zmluva móže byť menená iba písomne' fomou čislovmých dodatkov, obojstrme podpísmých zmluvnými strmami

8.4.Táto kúpna mluvaje lyhot,ovená v dvocb rovnopisoch' z kto|ich každa zÍrtuvná stnna obdrží jedno !ryhotovenla

8.5 v ostatnom, čo nie je upravené v tqto kúpnej zmluve, platí obchodný ákomík a súvisirce pmwe predpisy'

Na aak súh]asu' že účstnici te;to kúpnej mlwry jej obsahu plne poromeli a bez námietok s ním súhlasili' pripájajú pod zmluvu svo.je podpisy

v DÍábsku dňa: 20,06'201 1
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