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Kúpna zmluva č. 2802/2013
Uzavretá v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zák:onníka Č. 513/1991 Zb. v znení neskoršich predpisov

Kupujúci:

Názov organizácie:
Sídlo organizácie :
Štatutámy orgán:
IČO:
DIČ:
IČDPH:
Peňažný ústav:
Číslo účtu:
Telefón č.:
Fax č./e-mail:

Predávajúci:

Názov:
Sídlo:
Štatutámy orgán:
IČO:
DIČ:
IČDPH:
Peňažný ústav:
Číslo účtu:
TelefónIFax Č.:

Osoby oprávnené rokovať
vo veciach právnych a technických:
Právna forma:

Zmluvné strany

Obec Donovaly
Námestie sv. Antona Paduánskeho 3, 976 39 Donovaly
Miroslav Daňo, starosta obce
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0484199806
0484199846/obec@donovaly.sk
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MEV A-SK s.r.o. Rožňava
Krátka 574,04951 Brzotín časť Bak

(; Ing. Rudolf Dulík, konatel' spoločnosti
31681051
2020500724
SK2020500724
SLSP Rožňava
99650045/0900
+421 587327483, 7326597, 7329506

Ing. Tomáš Jarco, riaditel' spoločnosti
Spoločnosť je zapísaná
v Obchodnom registr i Okresného súdu Košice I,
Odd. Sro, vložka Č. 3820N

I
PREDMET ZMLUVY

1.1 Predmetom zmluvy je závazek predávajúceho dodať tovar kupujúcemu na základe cenovej ponuky Č. 132/13

zo dňa 05.02.2013:

1.1.1 Čerpacia stanica digitálna, TYP 6426 - 1 ks

1.1.2 Výbava za príplatok - Evidenčný systém - 1 ks

1.2 Predávajúci sa zavazuje dodať kupujúcemu tovar a kupujúci sa zavazuje tovar prevziať a zaplatiť kúpnu cenu

podl'a ČI. II tejto zmluvy.



II
KÚPNACENA

21 K' d d . ar ČI lb d 1 1upna cena za o ame tovaru po a o zrnu vy:
Názov Počet Jednotková Celková DPH Celková

(ks) cena cena Cena
bezDPH bezDPH (20%) s DPH (20%)

Čerpacia stanica digitálna,
TYP 6426 1 3170,00 € 3170,00 € 634,00 € 3804,00 €

Výbava za príplatok-
Evidenčný systém 1 440,00 € 440,00 € 88,00 € 528,00 €

Spolu: 3610,00 € 722,00 € 4332,00 €

2.2 V cene sú zahrnuté dopravné náklady na nuesto určenia.

III.

Termín a miesto plnenia

3.1 Tovar bude dodaný do 3-5 týždňov od obdržania závaznej objednávky.

3.2 Predávajúci sa zavazuje dodať kupujúcemu tovar na miesto určenia:

Obec Donovaly - Námestie sv. Antona Paduánskeho 3, 976 39 Donovaly

3.3 Kupujúci preberie tovar na základe dodacieho listu.

IV.

Nadobudnutie vlastníckeho práva na tovar

4.1 Vlastnícke právo prechádza na kupujúceho uhradením daňových dokladov.

V.

Nebezpečenstvo škody na tovare

5.1 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, ked' prevezrne tovar od

predávajúceho.

5.2 Dodavatel' je povinný dodať objednaný tovar v neporušenom stave. V prípade dodania poškodeného

tovaru je dodavatel' povinný na základe písomnej reklamácie, odberatel'ovi tento tovar nahradiť tovarom

nepoškodeným resp. zabezpečiť jeho opravu.

VI.

Zodpovednosť za vady tovaru

6.1 Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve a vyhotovení, ktoré určuje zmluva. Za vady tovaru sa

považuje aj dodanie iného tovaru, než určuje zrnluva.

6.2 Predávajúci poskytuje záruku na tovar podřa Obchodného zákonníka.

VII.

Platobné podmienky

7.1 Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnenímjeho závazku.

7.2 Kupujúci sa zavazuje zaplatiť kúpnu cenu do 14 dní od zdanitel'ného plnenia.



VITI.

Zmluvné pokuty

8.1 V prípade, že predávajúci nedodrží čas plnenia, zaplatí kupujúcemu pokutu vo výške

0,05 % z ceny nedodaného tovaru za každý deň omeškania.

8.2 V prípade, že kupujúci neuhradí faktúru predávajúcemu , zaplatí predávajúcemu zmluvnú pokutu vo

výške 0,05% z ceny tovaru za každý deň omeškania.

IX.

Záverečné ustanovenia

9.1 Túto zmluvu možno zmeniť len obojstranným písornným prejavom zmluvných strán.

9.3 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami aje platná

do 31.03.20l3.

9.4 Táto zmluvaje vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých kupujúci dostane 1 vyhotovenie a

predávajúci I vyhotovenie.
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Ing. RudolfDulík
konatel' spoločnosti

MEV A-SK s.r.o. Rožňava


