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OBC HOD N Á z M LU V A

o dodávke tovaru podľa § 409 a nasl. Obch. zák., zák.č. 513/91
v znení ďalších zákonov.

I.

Zmluvné strany.

Kupujúci: Centrum účelových zariadení
Stredisko IVS - Inštitút pre verejnú správu Bratislava
Ul. M. Sch. - Trnavského 1I11,844 10 Bratislava
v zastúpení JUDr. Jánom Dubovcom- riaditeľom strediska IVS
IČO 42 137004 IČ DPH SK2022739697/ďalej len .Jcupujúci'?

Predávajúci: AGIRA plus, s. r. o. , Mateja Bela 27,921 Ol Piešťany,
v zastúpení Jaroslavom Rybárikom- konateľom spoločnosti
IČO 46012 117, DIČ 2023241627ďalej len "predávajúci"/

II.

Predmet zmluvy.

Predmetom zmluvy je úprava kúpno-predajných vzťahov medzi predávajúcim
a kupujúcim pri dodávkach, odbere, doprave a platení za dodaný tovar z ponuky
predávajúceho. .

III.

Z á v ä z k y z m l u v n Ý ehs trá n.

Predávajúci sa zaväzuje dodávať v súlade so svojimi možnosťami objednaný tovar
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v objednari6m.rrm6žsťv'e a sortimente, V závislosti od odberu množstva tovaru je možné
dohodnúť primerané ceny a zľavy Predávajúci sa zaväzuje vlastnou dopravou objednaný
tovar doručiť do 24 hodín od objednania. Zároveň sa predávajúci zaväzuje informovať
kupujúceho o novom tovare ajeho cenách. Objednávku predávajúci akceptuje v písom-
nej ale aj v telefonickej forme.



Pri prevzatí objednávky ihneď informovať o cene tovaru.
Kupujúci sa zaväzuje odoberať tovar v objednanom množstve a za odobraný tovar
zaplatiť. Spôsob objednávania akceptuje a v objednávke uvedie druh tovaru, množstvo
a miesto dodania. Pokiaľ kupujúci neprevezme objednaný tovar bez vážneho dôvodu, sa
zaväzuje nahradiť náklady, ktoré s týmto vznikli predávajúcemu. Povinnosťou kupujú-

ceho je potvrdiť prevzatie tovaru a dodržať termín splatnosti a spôsob úhrady
faktúry za dodaný tovar. V úhrade uvedie vo variabilnom symbole číslo faktúry.
V prípade omeškania platby je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu úrok z omeš-
kania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania s platbou od dátumu
splatnosti až do zaplatenia.
Uhrádzanú sumu kupujúci poukáže pri prevode na účet spoločnosti AGlRA plus, číslo
2927856380/1100.

IV.

Doba plnenia.

Táto zmluva sa uzatvára od 01.05.2Q13 na dobu neurčitú.

V.

Záverečné ustanovenia.

Predávajúci aj kupujúci môže zmluvu vypovedať písomnou formou, pričom výpo-
vedná doba sú tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
doručení výpovede druhej strane.

Pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak platia pre všetky vzťahy oboch strán ustanovenia
obchodného zákonníka.

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnocenných vyhotoveniach, z ktorých jedno
dostane kupujúci ajedno predávajúci.
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Za predávajúceho Za kupujúceho
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Re reačná 13. 921 01 Piešťany
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