
KÚPNA ZMLUVA  

                                               č. 2011/3386/CHEM-RV 

I . 
Zmluvné strany 

Predávajúci:    Merck spol s.r.o. 
Sídlo : Tuhovsfcá 3, P.O.BOX 34, 830 06 Bratislava 36 
IČO: 31 338 101 
IČ DPH: SK 2020333678 
Bankové spojenie : Tatra Banka 
Číslo úctu:  2624002484/110 
Zastúpený : Mag. Dr. Elisabeth Prchla, Managing Director 

Kupujúci : Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
Sídlo : Ipeľská 1, 040 11   Košice 11 
IČO:   00606723 
Bankové spojenie : Štátna pokladnica 
Číslo ú čtu : 7000134588/8180 
Zastúpený : MUDr. Katarína Strmenská, MPH, regionálny hygienik - zastupujúci 

II . 
Predmet zmluvy 

1 .Predmetom zmluvy je dodávka laboratórnych chemikálií. 

 III . 
Miesto a čas plnenia zmluvy 

1. Miestom plnenia zmluvy je sklad kupujúceho na ul. Ipeľská v Košiciach 
2. Čas plnenia, množstvo: v zmysle objednávok kupujúceho, tak ako je uvedené v prílohe č.1. 
3. Predávajúci môže dodať tovar v predstihu len s predchádzajúcim súhlasom 

kupujúceho. 

IV . 
Ceny 

1. Ceny za jednotku dodávaného produktu budú stanovené v zmysle odsúhlasenej ceny 
ponuky / priložená cenová ponuka/ - príloha č.1 . 

2. Cena za prepravu je zahrnutá v cene za jednotku. 
 



V.  
Fakturácia a platobné podmienky 

1. Predávajúci má právo fakturovat' kupujúcemu realizovanú dodávku v deň odoslania zásielky. 
2. Kúpnu cenu zaplatí v lehote do 30 kalendárnych dní od dátumu vystavenia faktúry. 

VI. 
Zodpovednosť za škody 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať výrobok v množstve a kvalite podľa platných technických 
podmienok. 

2. Predávajúci nezodpovedá za chyby a škody vzniknuté kupujúceho neodbornou 
manipuláciou, alebo nesprávnym skladovaním. 

3. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za omeškanie dodávky počas dopravy tovaru zo 
zahraničia, alebo zavinené zahraničným dodávateľom. Nedodržanie termínu dodávky nie je 
dôvodom na odstúpenie od zmluvy. Predávajúci je povinný oznámiť túto skutočnosť 
bezodkladne, najneskôr do 3 dní od jej zistenia, kupujúcemu písomne alebo faxom. V 
opačnom prípade má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť. 

VII. 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať len po dohode oboch zmluvných strán. 
2. Pokiaľ v tejto zmluve nie je ustanovené inak, platia pre zmluvné vzťahy ustanovenia 

Občianskeho zákonníka. 
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a je platná do 

31.12.2011 
4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží po jednom. 
5. Obidve zmluvné strany potvrdzujú autentičnost' tejto zmluvy, rozumejú jej a potvrdzujú, že nebola 

dohodnutá v tiesni, ani za inak jednostranne nevyhovujúcich podmienok. 
6. Podľa § 47a Občianskeho zákonníka táto zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia v centrálnom registri zmlúv. 
 

 

 

V Bratislave, dňa 25.1.2011 V Košiciach, dňa 31.1.2011 
 
Mag. Dr. Elisabeth Prchla MUDr. Katarína Strmenská, MPH  
Managing Director  regionálny hygienik - zastupujúci 

Merck spol.s.r.o.   


