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Kúpnopredajná zmluva Č.O1/02112/CIJ~~)d,,~~~~;,:{~~]ucísio
uzatvorená v súl a d es § 536 Ob c hd'
iP'í!"!r,
o neho zákonníka---·-----..Vybavuje:
~-----ií:'I\.
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l. Obchodná firma:
Zapísaná:
Miesto podnikania:
Zastúpená:
Bankové spojenie:
IČO:
IČ DPH:

medzi
JUMICOL,s.r.o.
Bytčická 89,01009 Žilina
Obchodný register Okr. súdu Žilina ,odd Sro , vložka 19026/L
Francúzskych partizánov 5, 036 01 Martin
Ing.Július Reguli , Ľudovít Chalupka,konatelia spoločnosti
Dexia banka Martin
Č.ú. 3023201001/5600
36783943
SK2022385233
a

2. Objednávateľom
Zastúpená:
Bankové spojenie:
IČO:
IČ DPH:

ÚSMEV - zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
Osiková 26, O 1O 07 Žilina
PhDr. Alena Lišková, riaditeľka
Dexia banka Žilina
Č.ú.5600007110/5600
00647713
2020638939
ďalej len kupujúci

čl. 1
Predmetom zmluvy je dodávka tovarov - čistiace prostriedky.
čl. 2
Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností, ako aj vzájomných vzťahov medzi
zmluvnými stranami, ktoré vzniknú v súvislosti s kúpou a predajom obchodného tovaru
predávajúceho.

čl. 3
Cena za dodaný tovar je stanovená platným cenníkom predávajúceho ,vrátane dopravy. Cena
tovaru bude dodržaná v zmysle cenovej ponuky zo dňa 27.02.2012. Zvýšenie ceny je možné
len po vzájomnom odsúhlasení oboch zmluvných strán písomnou formou.
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čl. 4
množstvo, druh, cena a daň za tovar budú uvádzané v jednotlivých faktúrach
zástupca predávajúceho predloží jednotlivé faktúry korešpondujúce so zásielkou
zástupca predávajúceho a kupujúceho potvrdia na faktúre odovzdanie a príjem tovaru
splatnosť faktúry je 14 dní od dodania tovaru
za tovar, ktorý bude predmetom kúpy a predaja, zaplatí kupujúci vyfaktúrovanú sumu

čl. 5
kupujúci je povinný prevziať tovar bez zbytočného odkladu
v prípade, že sa u prevzatého tovaru vyskytnú vady z titulu poškodenia, má kupujúci
tieto reklamovať u predávajúceho do 7 dní od jeho prevzatia, inak právo
zodpovednosti predávajúceho za tieto vady zaniká
v prípade, že sa u dodaného tovaru vyskytnú skryté vady, má kupujúci možnosť tieto
písomne reklamovať u predávajúceho do 6 mesiacov odo dňa dodania tovaru
diferencie v počte kusov v dodávke a vo veľko obchodnom balení výrobkov /
v kartónoch / sa uznávajú len pri dovoze na základe dobrozdania vodiča
ak k zrejmej vade došlo v dôsledku porušenia povinností predávajúceho má kupujúci
právo požadovať: nové, bezvadné plnenie v rozsahu vadného plnenia
vrátenie kúpnej ceny tovaru v rozsahu vadného plnenia

čl. 6
za oneskorenie platby má predávajúci právo inkasovať penále 0,05 % z celkovej
neuhradenej sumy denne
v ostatných veciach neupravených touto zmluvou sa zmluvné strany riadia
ustanoveniami obchodného zákonníka
ustanovenia tejto zmluvy sa vzťahujú na všetky obchodné prípady zrealizované
zmluvnými stranami
zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.3.2012 do 31.12.2012 s možnosťou
1 mesačnej výpovede odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho ako aj
predávajúceho
zmluvu vyhotovuje a podpisuje zástupca dodávateľa v dvoch vyhotoveniach,
z ktorých jeden zostáva kupujúcemu a jeden zástupcovi dodávateľa a každé
vyhotovenie má platnosť prvopisu. Súčasťou zmluvy je kópia živnostenského listu
akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve vyžadujú pre svoju právoplatnosť
písomný súhlas predávajúceho a kupujúceho.
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