KÚPNA ZMLUVA
uzatvorená v súlade s
§ 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov, medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Kupujúci:

Stredná zdravotnícka škola

zastúpený:
IČO:
DIČ:
sídlo:
peňažný ústav:

Mgr. Eva Göblová, riaditeľka školy
00 606 706
2020777891
Moyzesova 17, 041 76 Košice
Štátna pokladnica
číslo účtu: SK73 8180 0000 0070 0018 8746

Predávajúci:
zastúpený:
IČO:
DIČ:
sídlo:
peňažný ústav:

číslo účtu:

Čl. 1 Predmet kúpy
1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať kupujúcemu kompletný a funkčný predmet plnenia
v zmysle cenovej ponuky:
Počítače a monitory
2. Termín dodania kompletného predmetu je:
Čl. 2 Kúpna cena
1. Kúpna cena je výsledná cena pre kupujúceho a zahrňuje v sebe všetky náklady
súvisiace s dopravou predmetu kúpy.
2. Cena za predmet plnenia je:
Slovom:
Čl. 3 Termíny plnenia
1. Zmluva nadobúda účinnosť deň po zverejnení v zmysle platného zákona.
2. Zmluvné strany majú právo zrušiť platnosť tejto zmluvy v jednomesačnej výpovednej
lehote z dôvodu závažného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zmluvných
strán, pričom zo strany predávajúceho sa považuje za závažné porušenie nedodržanie

dodania kompletného predmetu zmluvy v dohodnutom termíne a zo strany kupujúceho
sa za závažné porušenie považuje neuhradenie faktúry v lehote splatnosti. Výpovedná
lehota začína plynúť 1. dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede.
Čl. 4 Platobné vzťahy a fakturácia
1. Fakturácia predmetu plnenia sa zrealizuje nasledovne:
Po prevzatí predmetu plnenia na základe dodacieho listu, bude vystavená faktúra so
splatnosťou 30 dní.
Čl. 5 Zvláštne dojednania
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu s dodaním predmetu plnenia všetky
doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie kompletného predmetu plnenia,
pričom za splanenie dodávky sa považuje dodaný predmet plnenia a platný dodací list.
2. Záruka na predmet plnenia je 36 mesiacov odo dňa prevzatia predmetu.
3. Zodpovednosť za vady predmetu preberá predávajúci podľa ustanovenia § 422 – 428
Obchodného zákonníka.
4. Prípadnú reklamáciu predávajúci bude riešiť za predpokladu, že budú splnené
podmienky určujúce príslušným § Obchodného zákonníka.
5. Predávajúci sa zaväzuje reklamáciu vybaviť najneskôr do 30 dní podľa § 18 ods. 4
Zákona o ochrane spotrebiteľa č. č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Čl. 8 Záverečné ustanovenia
1. Ostatné obchodné podmienky sú upravené Obchodným zákonníkom a riadia sa nimi
obe zmluvné strany.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
3. Zmeny a dodatky k tejto zmluve vyžadujú k svojej platnosti a účinnosti písomný
súhlas oboch zmluvných strán.
4. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že
nebola dohodnutá v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok a že ju uzavreli
z vlastnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne.
5. Kupujúci a predávajúci sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov / zmena názvu firmy,
majiteľa, sídla, IČO, DIČ, atď./ dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy druhej
zmluvnej strane.
6. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach. Každá zmluvná strana dostane po
jednom z nich.
V

, dňa ........................

…………………………………
podpis kupujúceho

………………………………….
podpis predávajúceho

