KÚPNA ZMLUVA č. 13/2011 – kopírovacie stroje
uzatvorená podľa ust. § 409 a nasl. Obch. zák.

I. Zmluvné strany
Predávajúci: NEPA Slovakia, spol. s r. o.
Technická 2, 821 04 Bratislava
IČO: 31 369 987
IČ DPH: SK2020333843
bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s. - č.ú.: 1102200008/1111
v zastúpení: Ing. Peter Červený - poverený zástupca
Kupujúci:

Slovenská obchodná inšpekcia,
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom
v Bratislave
Prievozská 32 p.p. 29, 827 99 Bratislava
IČO: 17 33 19 27
bankové spojenie: Štátna pokladnica, č. účtu: 7000065105/8180
v zastúpení: RNDr. Nadežda Machútová - ústredná riaditeľka SOI

II. Predmet zmluvy
1. Na základe prieskumu trhu sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu nasledujúci tovar:

P.č.

Model (popis)

1.

SHARP AR-5620N
včítane
fotovalca,
developera, tonera

2.

AR-RP10 automatický
obojstranný podávač

3.

SPOLU

Množstvo
ks

Jednotková Spolu cena bez Cena spolu
cena bez
DPH
s 20%DPH
DPH

2

797,00 €

1.594,00 €

1.912,80 €

2

263,00 €

526,00 €

631,20 €

2.120,00 €

2.544,00 €

1.060,00 €

Cena za tovar zahŕňa všetky náklady spojené s obstaraním, balením, expedovaním,
zaškolením obsluhy, dopravou do miest určenia, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto
zmluvy.
2. Súčasťou dodávky tovaru sú aj doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie
doklady predpísané platnými právnymi predpismi (dodací list, návody v slovenskom
jazyku a pod.).

III. Kúpna cena a platobné podmienky
1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu podľa čl. I tejto zmluvy
jednorazovo so splatnosťou 20 dní odo dňa dodania tovaru a následného doručenia
faktúry. Kupujúci uhradí kúpnu cenu prevodom na účet predávajúceho.
2. Ak kupujúci neuhradí predávajúcemu kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti, je
predávajúci oprávnený účtovať úroky z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za
každý deň omeškania.
3. Ak predávajúci nedodá tovar v stanovenom termíne podľa čl. IV. bod 2., môže kupujúci
odstúpiť od zmluvy, alebo si účtovať sankciu vo výške 0,05% z nedodanej hodnoty tovaru
za každý aj začatý deň omeškania.
4. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny.
5. Za deň platby kupujúceho sa považuje deň, kedy bola čiastka pripísaná na účet
predávajúceho.

IV. Dodacie podmienky
1. Spôsob dodania tovaru: doprava zabezpečená predávajúcim
2. Termín dodania tovaru najneskôr do 20.12.2011.

VI. Záverečné ustanovenia
1. Záručné podmienky na tovar sú bližšie vymedzené v servisnej zmluve E2C11-0007, ktorú
uzatvárajú zmluvné strany spolu s touto zmluvou.
2. Na vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného
zákonníka (zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov).
3. Akékoľvek zmeny, dodatky, doplnenia k tejto zmluve vyžadujú písomnú dohodu
zmluvných strán.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom ju
podpisujú v dvoch exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po jednom
vyhotovení.
V Bratislave dňa:

...............................................
Ing. Peter Červený
poverený zástupca

...............................................
RNDr. Nadežda Machútová
ústredná riaditeľka SOI

