KÚPNA ZMLUVA
č. 021.001/2018
DODÁVATEĽ (predávajúci):
Názov:
Sídlo:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:

SHOP STYLE s.r.o.
Hôrka 92/7
958 04 Partizánske
Slovensko
Miroslav Ševčík
44956428
2022892267
SK2022892267
2927853876/1100

a
ODBERATEĽ (kupujúci):
Názov:
Sídlo:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Email:

ZOO Bratislava, príspevková organizácia
Mlynská dolina 1A, 842 27 Bratislava
Ing. Miloslava Šavelová
00179 710
2020801728
ČSOB
25849123/7500
zoo@zoobratislava.sk
I.
Predmet plnenia

1.1. Predmet plnenia je kúpa odevov zn. BUSHMAN podľa cenovej ponuky, ktorú tvorí príloha
č. 1 , priebežne podľa požiadaviek ZOO Bratislava počas trvania zmluvy.
1.2. Objednávka tovaru odberateľom sa bude realizovať elektronicky.
1.3. Prevzatie tovaru môže odberateľ potvrdiť na dodacom liste, faktúre, na nákladnom liste
resp. inom sprievodnom doklade k dodávke tovaru. Prevzatie tovaru potvrdí odberateľ
dodávateľovi na faktúre, ktorá je daňovým dokladom a slúži súčasne aj ako dodací list .
II.
Miesto plnenia
2.1. Miestom plnenia rozumejú zmluvné strany ZOO Bratislava.
III.
Dodacie podmienky
3.1.Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar odberateľovi v dohodnutej lehote . V prípadoch, keď
dodávateľ nie je schopný túto lehotu dodržať, je povinný o tom bezodkladne informovať
odberateľa.

IV.
Platobné podmienky
4.1. Dodávateľ sa zaväzuje predávať tovar odberateľovi za kúpnu cenu vo výške tak, ako ju
dodávateľ uvádza v cenovej ponuke (príloha č.1).
4.2. Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť za predmet zmluvy dohodnutú kúpnu cenu na základe
daňového dokladu vystaveného dodávateľom so splatnosťou 14 dní /slovom štrnásť/.
Lehota splatnosti plynie od doručenia daňového dokladu odberateľovi.
4.3. Odberateľ je povinný uhradiť dodávateľovi kúpnu cenu v termíne splatnosti podľa bodu
4.2. tak, aby úhrada kúpnej ceny bola najneskôr v posledný deň splatnosti poukázaná
príkazom na úhradu na bankový účet dodávateľa.
V.
Obaly a balenie
5.1. Predmet zmluvy bude balený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu
počas prepravy.
5.2 Použité obaly sú určené na jednorazové použitie, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
VI.
Všeobecné ustanovenia
6.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 15.03.2018 do 31.12.2018. Nedodržanie bodov
zmluvy môže mať za následok vypovedanie zmluvy. Vypovedaním zmluvy sa nerušia
povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy.
6.2. Túto zmluvu je možné meniť, dopĺňať alebo zrušiť len po vzájomnej písomnej dohode
zmluvných strán.
6.3. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam zmluvy rozumejú a zaväzujú sa ich plniť,
zmluvu si prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.
6.4. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po
jednom exemplári.
6.5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia podľa ust. §47 a ods. 1 zák. č. 546/2010 Z.z., ktorým sa
dopĺňa Občiansky zákonník v spojení s ust. § 5a zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V Bratislave, dňa 15.03.2018

v.r.
–––––––––––––––––––––––––––––––––
Dodávateľ

v.r.
–––––––––––––––––––––––––––––––––
Odberateľ

