Kúpna zmluva

uzavretá medzi

MESTO ŠAŠTÍN

- STRÁŽE

OMS spol. s r.o.

I.

Zmluvné strany
1.1

Mesto Šaštín Stráže (obchodné meno) so sídlom:
Mesto Šaštín - Stráže
Alej 549, 908 41 Šaštín - Stráže

IČO: 00310069
DIČ: 2021049580
Ing. Radovan Prstek - primátor mesta
Bank. spoj.: VÚB a.s. Č.ú.: 828182/0200

ďalej len ..kupujúci"

1.2 OMS spol. s r.o.(obchodné meno)

so sídlom:
90602 Dojč č.419
IČO: 34132333
IČ DPH: SKl0203777 l l
spoločnost' je zapísaná
Okresného

v Obchodnom

súdu Trnava

registri

oddiel: Sro vložka

č. 1694rr
konajúca prostredníctvom
RNDr. Vladimír Levársky - konatel'
Bank. spoj.: VÚB a.s. Č.ú.:

ďalej len ,predávajúci"

uzatvorili

dnešného

dňa túto kúpnu zmluvu podľa § 409 a nasl. zákona

Obchodného zákonníka:

Č.

513/1991

Zb.

II.
Predmet zmluvy

2.1

Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar určený v bode
2.2 tohto článku zmluvy a previesť na neho vlastnícke právo k uvedenému tovaru a záväzok
kupujúceho dodaný tovar riadne prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu.

2.2

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu nasledujúci tovar: vid'- príloha

č.

I, ktorá je

neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
2.3

Kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar

a služby riadne prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu,

podľa bodu 3.1. tejto zmluvy.
Ill.
Cena a platobné podmienky

3.1

Zmluvná

cena za

predmet dodávky, tak ako je určené v bode 2.2 tejto zmluvy, sa určuje

dohodou vo výške 9938,70 € (slovom deväťtisícdeväťstotridsaťosem

EUR a 70ccntov).

K cene bude účtovaná príslušná sadzba DPH, platná v čase dodávky.
3.2

Kupujúci uhradí predávajúcemu

predmet dodávky

najneskôr do 10 dní odo dňa dodania

tovaru. Cena bude kupujúcemu fakturovaná v deň dodávky.

3.4

Faktúry budú obsahovať nasledujúce údaje:
označenie predmetu dodávky a číslo zmluvy;
názov, sídlo, IČO, DIČ, označenie reg. súdu a číslo vložky predávajúceho;
názov. sídlo. IČO, DiČ. označenie reg. súdu a číslo vložky kupujúceho;
bankové spojenie kupujúceho a predávajúceho;
fakturovanú čiastku;
splatnosť podľa kúpnej zmluvy;
DPH;
podpis dodávateľa.

IV.
Miesto a čas dodania
4.1

4.2

Predávajúci je povinný dodať tovar do sídla kupujúceho na svoje náklady.

Predávajúci je pri dodaní tovaru povinný odovzdal' kupujúcemu doklady, ktoré sa na tovar
vzťahujú-dodací list, vyhlásenia o zhode a montážne manuály.
V.
Akosť a obal tovaru

5.1

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu: tovar -svietidlá a príslušenstvo (výrobky firmy
OMS Senica), podľa prílohy č. l k tejto zmluve.

5.2

Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar zabalený spôsobom potrebným

na jeho uchovanie

a ochranu.

VI.
Záručná doba a reklamácia vád tovaru

6.1
6.2

Záručná doba je dva roky od dodávky tovaru.
Vady tovaru je kupujúci povinný uplatnit' bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr
však do skončenia trvania záručnej doby.

6.3

Reklamáciu vád tovaru je kupujúci povinný uplatnit' písomne alebo osobne u zodpovedného
pracovníka predávajúceho.
VII.
Nadobudnutie

7.1

vlastníckeho

práva

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny podl'a
článku III. tejto zmluvy.

VIII.
Záverečné ustanovenia
8.1

Zmeny tejto zmluvy vyžadujú formu písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými
stranarru.

8.2

Práva a povinnosti

zmluvných

strán touto zmluvou

výslovne

neupravené,

sa riadia

ustanoveniami obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov na územi Slovenskej
republiky.

8.3

Strany

sa

zaväzujú

urovnať

všetky

spory

vzniknuté

v súvislosti

s touto

zmluvou

predovšetkým dohodou.

8.4

Ak by niektoré ustanovenie
dotknuté

ostatné ustanovenia

tejto zmluvy bolo, alebo sa stalo neplatným,
tejto zmluvy. Zmluvné

strany sú povinné

nebudú tým
bezodkladne

neplatné ustanovenie nahradiť novým, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu tejto zmluvy,
ktorý zmluvné strany sledovali v čase jej podpisu.

8.5

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom zverejnenia na web stránke.

8.6

Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch exemplároch s platnosťou originálu, pričom každá
zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia.

8.7

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená,
zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne
prejavili, na dôkaz čoho pripájajú podpisy svojich štatutárnych

V .Dojči

, dňa 26.9.2011

lVg. Radovan Prstek
Za kupujúceho

a úplne slobodne

orgánov.

RNDr. Vladilrr

Levársky

Za predávajúceho

Príloha č.l ku kúpnej zmluve uzavretej
Mestom

Šaštín-Stráže

a spoločnosťou

medzi:

OMS spol. s r.o,

zo dňa: 26.9.2011

Predmet
Názov

Poz.

dodávky

Typ

Množtvo
ks

2
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I Redukcia

3
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1

Ing.Radovan Prstek
Za kupujúceho
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