
KÚPNA ZMLUVA č. 10/2011
uzavretá podl'a § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

l. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Predávajúci:
KP plus, s.r.o., MUDr. Alexandra 23, Kežmarok
v zastúpení konateľom Dušanom Jankurom,
IČO: 36475025,
DIČ: 2020021905,
IČ pre DPH: SK2020021905,
bankové spojenie:
Č. tel.: 0905482137,
Č. faxu: 052/7887541,
e-mail: miriam@kpplus.sk.
zápis v Obchodnom registri Okresný súd Prešov, oddiel Sro, vložka Č. 13014/P,

1.2 Kupujúci:
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, Hlavná 17, Trnava,
v zastúpení riaditeľom Mgr. Miroslavom Hrubým,
IČO: 00598135,
DIČ: 2021190963,
IČ DPH: SK 202 1190963,
bankové spojenie: .
tel. č.: 033/3236434,
fax č.: 033/5936241,
e-mail: skasz@skasz.trnava.sk

II.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predávajúci sa zavazuje dodať kupujúcemu kancelárske potreby podľa podmienok
dohodnutých v tejto zmluve, v súlade s podmienkami uvedenými vo výzve na
predloženie ponuky zo dňa 2. ll. 20 ll, v cene a sortimente uvedenom v prílohe č.l -
Zoznam tovaru, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

2.2 Kupujúci si vyhradzuje pravo v priebehu trvania zmluvy redukovať alebo rozširovať
sortiment a množstvo jednotlivých položiek uvedené v prílohe č.1 podľa aktuálnych
potrieb.

2.3 Jednotlivé konkrétna typy výrobkov uvedené v zozname môžu byť po dohode zmluvných
strán nahradené inými, kvalitatívne a cenovo porovnateľnými typmi. .

2.4 Kupujúci sa zaväzuje tovar dodaný v súlade s touto zmluvou prevziať a uhradiť
dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
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III.
ČAS A MIESTO DODANIA

3.1 Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar uvedený v čl. II tejto zmluvy
v čiastkových nepravidelných dodávkach podľa aktuálnych potrieb kupujúceho priebežne
od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012.

3.2 Tovar bude dodaný podľa čiastkových objednávok jeho prevzatím kupujúcim na adrese
jednotlivých prevádzok:
- Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, Hlavná 17, Trnava.
- Kino Hviezda, Paulínska 1, Trnava
- KD Modranka, Seredská 66, Trnava - Modranka
- TINS, Trojičné námestie 1, Trnava
- Bazén Zátvor, Rovná 9, Trnava
- Kúpalisko Castiglione, J. Slottu 45, Trnava
- Mestská športová hala, Rybníkova 15, Trnava
- Športový areál, Rybníkova 16, Trnava
- Štadión A. Malatinského, Športová 1, Trnava

3.3 V prípade osobného odberu umožní predávajúci kupujúcemu prevziať tovar na adrese
prevádzky predávajúceho KP plus, s.r.o., Priemyselná 10, Trnava

3.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar do 48hodín od obdržani a
objednávky.

IV.
ODOVZDANIE A PREVZATIE TOVARV

4.1 Povinnosť dodať predmet zmluvy riadne a v dohodnutom čase splní predávajúci jeho
odovzdaním kupujúcemu na mieste dodania v zmysle čl. III bodu 3.2 alebo 3.3.

4.2 Kupujúci potvrdí prevzatie každej čiastkovej dodávky odtlačkom pečiatky a podpisom na
dodacom liste vystavenom dodávateľom.

4.3 Ak je pri odovzdávaní a preberaní tovaru preukázateľne zistené, že tovar má vady,
kupujúci tovar neprevezme a spíše s predávajúcim zápis o zistených vadách, spôsobe
a termíne ich odstránenia. Uchádzač je povinný tovar odovzdať bezodkladne po ich
odstránení.

V.
KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Platba sa bude uskutočňovať pri každom čiastkovom odbere za skutočne odobraný tovar
prevodom na bankový účet predávajúceho na základe účtovného dokladu vystaveného
predávajúcim v cenách podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy.

5.2 Pre položky dodávané na základe aktuálneho rozšírenia predmetu zmluvy, ktoré nie sú
uvedené v prílohe č. 1, predávajúci poskytne jednotnú zľavu vo výške 15% z aktuálneho
cenníka.

5.3 Splatnosť faktúr je 14 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.
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5.4 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa všeobecne platných
právnych predpisov. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového
dokladu, kupujúci je oprávnený vrátiť ju predávajúcemu na doplnenie. V takomto prípade
sa preruší plynutie .Iehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začína plynúť dňom
doručenia opravenej faktúry kupujúcemu.

VI.
ZÁRUKA A ZÁRUČNÝ SERVIS

6.1 Pre tovar dlhodobej spotreby predávajúci poskytne záruku na dodaný tovar 24 mesiacov
odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba neplynie v čase, keď kupujúci
nemohol tovar užívať pre vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.

6.2 Ak sa počas záručnej doby vyskytnú vady, na ktoré sa vzťahuje záruka, kupujúci je
povinný ich reklamovať bezodkladne po ich zistení telefonicky, prípadne faxom
a následne písomnou formou.

VII.
ZMLUVNÉ POKUTY

7.1 V prípade, že predávajúci nedodrží termín dodania dohodnutý v čl. III. tejto zmluvy,
uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z dohodnutej ceny predmetu zmluvy
za každý deň omeškania.

7.2 V prípade omeškania kupujúceho s uhradením faktúry uhradí kupujúci predávajúcemu
zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.

VIII.
OSTATNÉ USTANOVENIA

8.1 Predávajúci vyhlasuje, že tovar nie je zaťažený právami tretích osôb.
8.2 Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím
tovaru podľa čl. IV. tejto zmluvy.

8.3 V prípade podstatného porušenia zmluvy má ktorákoľvek zo strán právo od zmluvy
odstúpiť.

8.4 Kupujúci je povinný na vady zrejmé už pri prevzatí tovaru upozorniť predávajúceho na
mieste a v rozsahu vadného plnenia je oprávnený prevzatie odmietnuť, o čom spíšu
zmluvné strany zápis.

IX.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma
zmluvnými stranami.
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9.2 Meniť alebo dopÍňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov
dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán.

9.3 Vostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia ustanovenia Obchodného
zákonníka a ostatné všeobecne záväzné predpisy.

9.4 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je:
Príloha Č. 1: Zoznam tovaru

9.5 Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých po dva obdrží každá zo zmluvných
strán.

9.6 Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle
kupujúceho. F/,i. ,4 'ff

Zmluva bola zverejnená dňa ' ~..I::.~!/

Tf2IJlt1/if v tT·;(2. 2 {J .11V ,dna . V Trnave, dňa ...ť...9..·..4?fl

.... ·~~~~V'ai·~~i····· . ••••••••.••••••.•••••••••••••••••••.•••••••••.•~f .•.•.••••••••.•

kupujúci
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Príloha Č. 1

Zoznam tovaru

Kancelárske potreby - predpokldaný odber na rok 2012







V KežmaJ1w, dňa 21.11.2011


