KÚPNA ZMLUVA
č. 20/12/2010/BB
uzavretá v zmysle ust. § 409 a nasl. Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými stranami:

Kupujúci
sidlo:
v zastúpení:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
čislo účtu :

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Nám. L. Svobodu č.1, 975 17 Banská Bystrica
MUDr. Michal Bucek - riaditeľ
00 165 549
SK2021 095 670
Štátna pokladnica
7000278311/8180

Predávajúci
RADIX, spol. s r.o.,
sídlo:
Kremnička 36, Banská Bystrica,
v zastúpení :
Martin Renčo, konateľ spoločnosti,
IČO :
00 615 803
DIĆ :
2020451653
bankové spojenie :
Bankové spojenie: UniCredit Bank
č.ú.
6620718002/1111
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica/oddiel Sro/vložka číslo 156/S
č.tel.: 048/4142902
č.faxu:048/4112623
Čl. 1
Predmet plnenia
1)

Predávajúci predáva kupujúcemu nasledovné zdravotnícke zariadenie s príslušenstvom
( ďalej len tovar ) :
Mobilná jednotka na dekontamináciu vzduchu so zabudovanou klimatizáciou
COOLPLASMAIR CPA4

2)

Kupujúci kupuje od predávajúceho horeoznačený tovar, čím sa záväzuje prevziať ho
od predávajúceho a zaplatiť mu kúpnu cenu.

Čl. 2
Čas plnenia
1)

Predávajúci je povinný dodať tovar podľa čl. 1. tejto zmluvy kupujúcemu do 3 dní
od podpísania kúpnej zmluvy.

Čl. 3
Miesto odovzdania a prevzatia tovaru

1)

Miestom odovzdania a prevzatia tovaru sa pre účely tejto zmluvy rozumie sídlo kupujúceho, t.j.
– Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica, Nám.L.Svobodu 1,
975 17 Banská Bystrica, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny FNsP Banská Bystrica , blok
B2, O.poschodie.

2)

Predávajúci sa zaväzuje, že dodá kupujúcemu spolu s tovarom dodací list.

3)

Kupujúci na dodacom liste podpisom a pečiatkou potvrdí dodanie a prevzatie tovaru.

4)

Tovar bude chránený, balený spôsobom, ktorý je obvyklý pre takýto tovar v obchodnom styku.

Čl. 4
Kúpna cena a jej splatnosť
1)

Kúpna cena tovaru podľa čl. 1) tejto zmluvy je stanovená na základe dohody obidvoch
zmluvných strán takto:
Obj.číslo

Názov

Cena
EUR/ks bez ks
DPH

COOLPLASMAIR Mobilná jednotka na dekontamináciu vzduchu so
CPA4
zabudovanou klimatizáciou

27910,00

1

Spolu

27 910,00

DPH 20 %

5582,00

Cena Eur s DPH

33492,00

2)

Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu do 90 dní odo dňa dodania.

3)

Kupujúci si vyhradzuje právo vrátiť faktúru v lehote splatnosti predávajúcemu, ak táto nemá
náležitosti daňového dokladu. Dôvod vrátenia je kupujúci povinný vyznačiť na faktúre. O čas medzi
vrátením faktúry a doručením faktúry, ktorá spĺňa náležitosti daňového dokladu, sa predlžuje
kupujúcemu čas určený na úhradu podľa bodu 2 tohto článku.

Čl. 5
Nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru
Kupujúci v zmysle ust. § 443 Obchodného zákonníka nadobudne vlastnícke právo
k predávanému tovaru, len čo mu je dodaný tovar odovzdaný.
Čl. 6
Nebezpečenstvo škody na tovare
Nebezpečenstvo škody na predávanom tovare prechádza na kupujúceho v čase,
keď prevezme tovar od predávajúceho alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu
predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.
Čl. 7
Zodpovednosť za vady tovaru a reklamácie
1)

Prípadné reklamácie a nároky z vád tovaru budú riešené v zmysle príslušných ustanovení
Obchodného zákonníka.

2)

Predávajúci musí o oprávnenosti reklamácie rozhodnúť do 3 pracovných dní a oprávnenú musí
vyriešiť do 14 pracovných dní od obdržania reklamácie.

Čl.8
Porušenie zmluvných povinností a jeho následky

1)

V prípade, že predávajúci nedodrží dodaciu lehotu podľa čl. 2 tejto zmluvy s tým, že je v omeškaní
s dodávkou tovaru , kupujúci má právo si uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny
nedodaného tovaru za každý deň omeškania. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody, ktorá
mu vznikla nedodržaním dohodnutého termínu plnenia.

2)

Ak je dodaním tovaru s vadami porušená zmluva podstatným spôsobom, má kupujúci nárok na
náhradu škody ako aj zmluvnú pokutu.

3)

Predávajúci sa zaväzuje, že bez súhlasu kupujúceho nepostúpi svoje peňažné pohľadávky, ktoré
vzniknú z tejto zmluvy, tretím osobám.

Čl. 9
Servisné podmienky.
1)

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na tovar záruku 24 mesiacov
Záručný servis je poskytovaný bezplatne.

2)

Na celý sortiment výrobkov poskytuje predávajúci záručný aj pozáručný servis.
Pozáručný servis – náklady na opravu vyčíslené výrobcom + poštovné.
Čl. 10
Záverečné ustanovenia

1)

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

2)

Akékoľvek doplnky a zmeny tejto kúpnej zmluvy musia byť uskutočnené písomne formou
číslovaných dodatkov a vyžadujú potvrdenie súhlasu zúčastnených partnerov.

3)

Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú touto zmluvou upravené, riadia sa
ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacich platných právnych predpisov.

4)

Zmluvné strany sa zaväzujú sporné prípady riešiť vzájomným rokovaním so snahou
uzavretia dohody. Pre prípad riešenia sporu pred súdom bude na konanie príslušný súd
v zmysle zákona č.99/1963 Zb.Občiansky súdny poriadok.

5)

Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú na základe slobodne a vážne
prejavenej vôle, s jej obsahom plne súhlasia a na znak toho ju svojimi podpismi
potvrdzujú.

6)

Kúpna zmluva je vyhotovená v štyroch origináloch, podpísaná obidvomi zmluvnými stranami.
Po podpísaní kúpnej zmluvy, každá strana obdrží po dvoch origináloch.

V Banskej Bystrici, dňa .............................

V Banskej Bystrici, dňa........................

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

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

za predávajúceho

za kupujúceho

