KÚPNA ZMLUVA č. 15/13
uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. ZMLUVNÉ STRANY
Predávajúci : Presto Co., s.r.o.
prevádzka: Ipeľská 1, 040 11 K o š i c e
zastúpený : Ing. Slavomír Polák
IČO: 36 451 371, IČ DPH: 2020010971
Bankové spojenie: VÚB Košice, č.ú.: 1454164258/0200
Kupujúci:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
Ipeľská 1, 040 11 K o š i c e
zastúpený: MUDr. Jana Kollárová, regionálny hygienik – zastupujúci
IČO: 00606723
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č. ú. 7000134588/8180

II. PREDMET ZMLUVY
2.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu kopírovací papier a kancelárske
potreby podľa zoznamu tovaru, ktorý tvorí prílohu č. 1.
2.2 Kupujúci sa zaväzuje predmet zmluvy prevziať a zaplatiť predávajúcemu
dohodnutú kúpnu cenu.
III. KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena je stanovená dohodou.
3.2 Kúpne ceny tovaru sú totožné s cenou uvedenou v Prílohe č. 1 a Prílohe č. 2,
ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a ich platnosť je do 31. 12. 2013.
3.3 Kupujúci uhradí kúpnu cenu po odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy a prísl.
dokumentov a to na základe odovzdávajúceho a preberacieho protokolu /dodacieho listu/
a faktúry od predávajúceho. Zmluvné strany sa dohodli na 21 dňovej lehote splatnosti.
3.4 V prípade omeškania predávajúceho so splnením dodávky predmetu zmluvy môže
kupujúci predávajúcemu účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % z ceny záväznej
objednávky za každý deň omeškania.
3.5 V prípade omeškania s úhradou faktúry môže predávajúci kupujúcemu účtovať
úrok z omeškania vo výške 0,05 % z ceny fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
3 6 Kupujúci nadobudne vlastnícke právo až úplným zaplatením kúpnej ceny.
3.7 Cena za predmet dodávky je v súlade so zákonom o cenách. Zmluvné strany sa
dohodli na možnosti úpravy cien formou dodatku k zmluve, ak dodávateľ preukáže zvýšenie
ekonomicky oprávnených nákladov.

IV. TERMÍN, MIESTO A SPÔSOB PLNENIA
4.1 Termín plnenia: Predávajúci sa zväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy podľa
čl. II. tejto zmluvy v rozsahu a množstve uvedenom v jednotlivých objednávkach, v termíne
do 48 hod. od obdŕžania záväznej objednávky. Kupujúci sa zaväzuje uvedený tovar prevziať
ihneď pri dodávke.
4.2 Miesto plnenia: Sídlo kupujúceho uvedené v čl. I tejto zmluvy.

4.3 Spôsob plnenia: Predávajúci je povinný zabezpečiť na svoje náklady prepravu
predmetu zmluvy na miesto plnenia.
V. ZÁRUKA, REKLAMAČNÉ KONANIE
5.1 Predávajúci ručí kupujúcemu za to, že predmet zmluvy akosťou zodpovedá
platným normám akosti. Na predmet zmluvy predávajúci poskytuje zákonom stanovenú
záruku.
5.2 Vady zjavne zistené pri prevzatí predmetu zmluvy bude kupujúci reklamovať
v lehote do 10 dní písomnou reklamáciou.
5.3 Skryté vady ma kupujúci právo reklamovať bez zbytočného odkladu, najneskôr do
konca záručnej lehoty.
5.4 Predávajúci vysporiada reklamáciu najneskôr do 7 dní od doručenia reklamácie.
VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
6.1 Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia všeobecnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka.
6.2 Zmluvu je možné zmeniť alebo zrušiť len po vzájomnej dohode zmluvných strán
v písomnej forme.
6.3 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
6.4 Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana dostane
jeden exemplár.
6.5 Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri
zmlúv.
.
V Košiciach

Kupujúci:

Predávajúci:

