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v záhlaví tejto zmluv
3. Faktúra musí splň
V pochybnostiach sa
4. Podkladom na vys

l. Predávajúci je pri
tovaru.
2. Kupujúci je opráv
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III.
Kúpna cena

va kupujúcemu tovar za dohodnutú kúpnu cenu:

Počet kusov Cena celkom s
DPH

Cena/ks bez DPH Cena celkom bez
DPH

492 000 0,080 39.360.- 47.232.-
1 435 000 0,100 143.500.- 172.200.-

246000 0,095 23.370.- 28.044.-
H 206.230.-

41.246.-
met zákazky vrátane DPH 247.476.-

III.
Platobné podmienky

redávajúcemu kúpnu cenu na základe faktúry predávajúceho prevodným príkazom.
20 dní od jej doručenia. Pokiaľ bude tovar dodávaný po častiach, je predávajúci

aktúru na každú dodávku samostatne.
eho a číslo jeho účtu, na ktorý bude prevodný príkaz adresovaný, sú uvedené
y.

ať náležitosti daňového dokladu a musí byť doručená na adresu sídla kupujúceho.
má zato, že faktúra bola doručená na tretí deň po odoslaní.

tavenie faktúry je preberací protokol.

IV.
Osobitné dojednania

odovzdaní tovaru povinný kupujúcemu odovzdať doklady preukazujúce pôvod

nený žiadať dodanie tovaru aj po častiach, ktoré s predávajúcim vopred dohodne.
inný dodávku tovaru kupujúcemu oznámiť vopred a kupujúci mu pri oznámení

Miesto plnenia bude vždy katastrálne územie Modra, kupujúci určí iba presné

voju povinnosť dodať tovar tým, že umožní kupujúcemu nakladať s tovarom
ré určí kupujúci.
kody na tovare prechádza na kupujúceho, rovnako ako aj ostatné účinky dodanie
ru predávajúcim kupujúcemu.

povedá za vady tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzavretia tejto zmluvy vedel,
na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť.

V.
Pokuty

dodá tovar v dohodnutom množstve a včas, má kupujúci nárok na zmluvnú pokutu
odaného tovaru, pričom nárok náhradu škody ostáva nedotknutý.

VI.
Záverečné ustanovenia

búda platnosť dňom jej podpísania všetkými účastníkmi zmluvy. Všetky dodatky
podpísané a očíslované.

ená v 2 vyhotoveniach, pričom každá strana dostane jedno vyhotovenie.
\'vek sporu vyplývajúceho zo zmluvy sa zmluvné strany budú snažiť vyriešiť

omným rokovaním. Až po neúspechu vzájomných rokovaní budú na vyriešenie
né súdy v Slovenskej republike.
venie tejto zmluvy, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného


