ČL. l.
Zmluvné strany

Predávajúci: KOMPLET - Slovakia
V zastúpení: Ing. Tibor Košťál
IČO: 34868127
DIČ: 1020098299
IČ DPH: SK 1020098299
Číslo účtu:
Číslo tel.: 037/651 OO 26
fax: 037/651 OO 26
Kupujúci:

Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Svätoplukovo nám. 4, 950 53
Zapísaná: zriaďovacia listina vydaná NSK dňa 21.10. 2003
V zastúpení: Ján Greššo, riaditeľ
IČO: 00164895
DIČ: 2021246623
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000310609/8180
Číslo tel.: 037/7721577-9,
fax: 037/6524871

uzavreli v súlade s ustanovením § 269 ods.2 a násl. Zákona č. 51311991 Z.z.. Obchodný
zákonník v platnom znení túto zmluvu o nákupe tovaru.

Čl. II.
Predmet zmluvy

Čl. m.
Predkladanie objednávok
Podkladom pre dodnie tovaru je objednávka predložená:
1. ústnou formou
2. písomnou formou
3. telefonicky
Objednávateľ je povinný predložiť objednávku najmenej 1-2 dni pred dátumom plnenia
služby.

Čl. IV.
Cena tovaru
Ceny vybraných tovarov boli dohodnuté pri uzatvorení tejto zmluvy podľa cenovej ponuky
dodávateľa. Ceny sú uvedené v € s DPH.
Objednávateľ podpisom zmluvy súWasí s dohodnutou cenou. Dodávateľ sa zaväzuje voči
objednávateľovi dodržať zákon Č. 634/92 Z.z. o ochrane spotrebiteľa .
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Objednávateľ si vyhradzuje právo nakúpiť počas trvania tejto zmluvy aj tovar
neuvedený v tejto zmluve, ktorý bude potrebný, alebo sa objaví na trhu ako nový tovar.

Čl. v.
Fakturácia a platobné podmienky
Cena je spolu s DPH splatná na základe faktúry vystavenej dodávateľom v lehote 14 dní odo
dňa jej vystavenia na účet dodávateľa. V prípade, ak objednávateľ neuhradí faktúru
v stanovenej lehote, je dodávateľ od prvého dňa omeškania oprávnený požadovať od
objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy, za každý deň omeškania až
do jej zaplatenia.

Čl. VI.
Ďalšie dojednania
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2012. Obsah tejto zmluvy možné meniť a
dopÍňať len formou písomného dodatku, ktorý bude podpísaný zmluvnými stranami.

Zmluvný vzťah môže byť ukončený:
vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán,
písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez uvedenia dôvodu, pričom
výpovedná lehota je tri mesiace a začne plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca
po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane
pri nedodržaní zmluvných podmienok ktoroukoľvek zo zmluvných strán podľa
ustanovení Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych
predpisov platných v SR.
Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po
jednom rovnopise.
Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej ustanoveniam porozumeli a nepovažujú ju za
uzatvorenú v tiesni, ani za jednostranne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju podpisujú.

V Nitre, dňa Ló.-;I. L tJ //
Za objednávateľa:
Divadlo Andreja Bagara v Nitre

Za dodávateľa:
KOMPLET -Slovakia
Ing. Tibor Košťál

Ko
konateľ

