ZMLUVA
č. DT-6/2011
Na dodanie tovaru – Drevo-hranoly, dosky.
uzatvorená v zmysle §409 a následných ustanovení
Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany

A. Kupujúci:

Obec Spišský Hrhov
SNP 10
053 02 Spišský Hrhov

Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:

PhDr. Vladimír Ledecký
VÚB, a.s. Levoča
UniCredit Bank, a.s. Levoča
926028592/0200
6626885020/1111

Číslo účtu:
IČO:

B. Predávajúci:

MVM Group, spol. s r.o.
Jesenná 71/9
053 02 Spišský Hrhov

Bankové spojenie:
Číslo účtu:

UniCredt Bank, a.s. Levoča
6627815008/1111

IČO:
IČ DPH:

36603562
SK 2022133454

00329592

II. Predmet obstarávania a cena tovaru
Predmetom obstarávania je dodávka tovaru – drevo – hranoly, dosky v nasledujúcom množstve a cene:

Názov tovaru

Druh
dreva

Rozmer
(cm)

Merná
jednotka

Jednotková
cena s DPH
(EUR)

1.

Hranoly č.1

osika

10x10x140

m³

249,60

6

Cena
celkom s
DPH
( EUR )
1.497,60

2.

Hranoly č.2

smrek

9x13x130

m³

249,60

6

1.497,60

3.

Hranoly č.3

smrek

15x15x250

m³

249,60

8

1.996,80

4.

Dosky

smrek

8x4x120

m³

209,40

20

4.188,00

Por.
číslo

Množstvo

SPOLU:

III. Časová platnosť
Cenová ponuka je platná najneskôr do 31. 5. 2011.
IV. Lehota dodania tovaru
Tovar uvedený v bode II. tejto zmluvy bude dodaný najneskôr do 31. 5. 2011.

9.180,00

V. Miesto dodania tovaru
Obec Spišský Hrhov, SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov.
VI. Spôsob odovzdania a prevzatia tovaru
Tovar odovzdá osobne predávajúci a prevezme ho poverený pracovník kupujúceho vo firme kupujúceho.
VII. Odmietnutie dodávky
Kupujúci môže vrátiť predávajúcemu tovar za podmienok ak:
A. tovar sa nezhoduje s cenovou ponukou,
B. tovar nespĺňa parametre, ktoré uviedol predávajúci v zmluve,
C. cena za tovar je iná ako bola uvedená v zmluve.
VIII. Odstúpenie od zmluvy a úhrada súvisiacich nákladov
Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy ak:
A. tovar sa nezhoduje s cenovou ponukou,
B. tovar nespĺňa parametre, ktoré uviedol predávajúci v zmluve,
C. cena za tovar je iná ako bola uvedená v zmluve.
Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy ak:
Kupujúci neuhradí cenu za tovar uvedenú v zmluve.
IX. Právne vzťahy a podmienky neplnenia zmluvy
A. predávajúci nebude uplatňovať sankcie voči kupujúcemu za omeškanie platieb nezavinené
vinou kupujúceho najdlhšie však do doby platnosti cenovej ponuky,
B. kupujúci preberá zodpovednosť za prípadné škody až po prevzatí tovaru v sídle kupujúceho.
X. Náhrada škody
A. predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za priame či nepriame škody alebo uniknutý zisk
vzniknutý nesprávnym použitím tovaru,
B. predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za škody vzniknuté na základe uzavretých kúpnych
zmlúv s inými osobami, hlavne za škody následné alebo nepriame,
C. náhrada škody sa riadi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb.
XI. Riešenie rozporov

Prípadné vzniknuté rozpory medzi predávajúcim a kupujúcim budú riešené v zmysle platných
zákonov Slovenskej republiky.

XII. Záverečné ustanovenia
Táto kúpna zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch. Po prijatí a podpísaní zmluvy kupujúcim
a predávajúcim, tri rovnopisy obdrží kupujúci a jeden rovnopis predávajúci.
Po podpísaní tejto kúpnej zmluvy, zmeny je možné vykonať len po vzájomnom súhlase oboch zmluvných
strán a to dodatkami k tejto zmluve.

Spišský Hrhov 31. 3. 2011

Kupujúci:
Obec Spišský Hrhov
PhDr. Vladimír Ledecký

_________________________
pečiatka, podpis

Predávajúci:
MVM Group, spol. s r.o.

__________________________
pečiatka, podpis

