
KÚPNA ZMLUVA Č. 45/2013 
uzavretá v zmysle $ 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Kupujúci : Nezábudka n.o.
Záhradnícka 2, 986 01 Fiľakovo 
IČO: 42000041 
IČDPH: 2022103842 
Bankové spojenie:

V zastúpení:
(v ďalšom len kupujúci)

Predávajúci: HÍPOKRAT, spol. s r.o.
Bernolákova 369/1, 908 541 Holíč
IČO: 36358703
IČDPH: SK 202 220 2490
Bankové spojenie: ČSOB , č. ú. 4003997270/ 7500

V zastúpení: MUDr. Mgr. Andrea Švrčková, MHA - konateľ spoločnosti, H
(v ďalšom len predávajúci)
Spoločnosť je zapísaná v OR, okr.súd Trnava, odd.Sro, vložka číslo: 18482/T

čl. 1. Predmet kúpy

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar -  zariadenie pre Nezábudka, n.o., Fiľakovo, 
podrobný rozpis v prílohe č.l , v celkovej sume :

Zmluvná cena vrátane dopravy, montáže lôžok a zaškolenia personálu

celkom bez DPH 8.958,33 Eur bez DPH

Cena celkom s DPH 10.750 Eur s DPH

a kupujúci sa zaväzuje uvedený tovar od predávajúceho prevziať.

čl. 2. Kúpna cena

Kupujúci sa zaväzuje za predmet kúpy zaplatiť 10.750 EUR. slovom 
desaťtisícsedemstopäťdesiat eur s DPH .

Kúpnu cenu uhradí kupujúci predávajúcemu prevodným príkazom do 30 dní po 
dodaní tovaru na základe faktúry vystavenej predávajúcim. Zmluvné strany sa dohodli na 
tom, že predávajúci v prípade omeškania úhrady kúpnej ceny kupujúcim môže uplatňovať 
úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Kupujúci sa 
zaväzujú túto v prípade jej uplatnenia uhradiť.

Kupujúci v prípade nedodania tovaru v stanovenom termíne predávajúcim, môže 
uplatňovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania 
dodávky . Predávajúci sa zaväzuje túto v prípade jej uplatnenia uhradiť.



čl. 3. Termíny a miesto plnenia

Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy uvedený v čl. 1 tejto zmluvy najneskôr do 
15.1.2014 namiesto určenia vo Fiľakove.

čl. 4. Doklady nutné na prevzatie a užívanie tovaru

Predmet kúpy bude dodaný spolu s návodom na použitie, dodacím listom, certifikátmi, 
preberacím protokolom a faktúrou.

čl. 5. Obaly a balenie

Predmet kúpy bude zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas 
prepravy. Použité obaly sú určené na jednorazové použitie (pozn. pokiaľ si dodávateľ nedá 
podmienku, že obaly treba vrátiť).

čl. 6. Zodpovednosť za vady tovaru

Zmluvné strany sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom 
znení, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady.
Záruka na dodaný tovar je 24 mesiacov odo dňa dodania tovaru na miesto určenia

čl. 7. Záverečné ustanovenia

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
Zmluvu je možné zrušiť alebo zmeniť po vzájomnej dohode zmluvných strán v písomnej 
forme.
Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola 
dohodnutá v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej vôle, 
určite, vážne a zrozumiteľne.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch. Každá zmluvná strana dostane po jednom 
vyhotovení.

Vo Fiľakove 29.11.2013 V Holíči,

/
/

MUDr.Mpŕ. Andrea Švrčková, MHA 
konateľ

HIPOKRAT s.r.o.
Bernolákova 369/1 Hol* 9C8 51

IČO: 36 358 703 IČ DP»- »U.22/024'
tôl.


