
KÚPNA ZMLUVA 

uzatvorená podľa ust. § 409 a nasl. Obchodného zákonníka medzi 

Predávajúci: Iveta Herelová TEVOS 
Bukovčana 34 

a 

971 01 PRIEVIDZA 
IČO: 37229 109 
IČ DPH: SK1020052099 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., Prievidza 
Číslo účtu : 0371010646/0900 
Zapísaný v Živnostenskom registri Obvodného úradu Prievidza, č.: 307 - 14093 

Kupujúci: MESTO Zlaté Moravce 
UI.1 mája 2 
953 01 Zlaté Moravce 
Zastúpený: 
IČO: 
DiČ: 

Dipl. Ing. Peter Lednár, CSc. 
00308676 
2021058787 

Bankové spojenie: VÚB, Nitra 
33422162/0200 
. Q~TJ.~~ .D1jQ .... 

Číslo účtu : 
Tel. kontakt: 

lo 
Predmet zmluvy 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za podmienok ďalej dojednaných v tejto 
zmluve a previesť na neho vlastnícke právo k dodávanému tovaru a kupujúci je povinný 
tento tovar prevziať a zaplatiť kúpnu cene v stanovenej lehote. 

2. Predmetom tejto zmluvy sú dodávky tovaru zo sortimentu predávajúceho podra platného 
cenníka uvedeného v prílohe k tejto zmluve, v množstve a sortimente požadovanom 
platnými objednávkami kupujúceho. 

3. Miestom plnenia pre účely zmluvy je prevádzkareň predávajúceho - Župná 44, Zlaté 
Moravce. 

II. 
Dodacie podmienky 

1. Dodávky tovaru podľa tejto zmluvy budú predávajúcim realizované na základe písomnej, 
faxovej alebo e-mailovej objednávky kupujúceho. Tovar bude pripravený zo strany 
predávajúceho k odberu najneskôr do 10 dní od doručenia objednávky. V prípade, že 

I 
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nebude možné tento termín možné vzhradom k objektívnym okolnostiam dodržať, bude 
o tejto skutočnosti bezodkladne informovať kupujúceho. 

2. Pri dodaní tovaru predloží predávajúci spolu s tovarom dodací list, faktúru, ktorého jedno 
vyhotovenie kupujúci potvrdí odtlačkom pečiatky a svojím podpisom. 

3. Prevzatím tovaru a potvrdením príslušného dokladu sa tovar považuje za dodaný. Za splnenie 
povinnosti dodať tovar sa taktiež považuje, ak kupujúci aj napriek platnej apotvrdenej 
objednávke tovar odmietne prevziať. Dodaním tovaru je splnená zmluvná povinnosť 
predávajúceho a predávajúcemu vzniká právo na zaplatenie kúpnej ceny v zmysle tejto 
zmluvy. 

4. Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záručnú lehotu odo dňa jeho dodania a prevzatia. 
Predávajúci týmto prehlasuje, že dodaný tovar spíňa všetky normy a podmienky platné v čase 
dodania tovaru. 

5. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny, pričom 
kupujúci je oprávnený nakladať s tovarom podra vlastného uváženia dňom jeho prevzatia od 
predávajúceho. 

III. 
Cena tovaru, platobné podmienky 

1. Cena tovaru je dohodnutá medzi Predávajúcim a Kupujúcim ako maximálna za jednotlivé 
tovary, a to na základe cenovej ponuky Predávajúceho zaslanej Kupujúcemu. Platnosť 
poskytnutých cien Predávajúci garantuje počas celej doby platnosti tejto zmluvy. 
Neoddeliternou súčasťou Zmluvy ako príloha je cenová ponuka Predávajúceho s cenami 
platnými v čase podpisu tejto zmluvy a garantovanými ako maximálnymi počas celej doby 
platnosti tejto zmluvy. Predávajúci má právo na zníženie cien uvedených v prílohe tejto 
zmluvy v súvislosti s akciami prebiehajúcimi v jednotlivých obdobiach roka. 

2. Kúpnu cenu vyúčtuje predávajúci faktúrou (daňovým dokladom). Splatnosť faktúry bola 
dojednaná na 14 dní odo dňa jej vystavenia . Uhradením kúpnej ceny sa rozumie jej pripísanie 
na účet predávajúceho. Právo fakturovať kúpnu cenu predávajúcim vzniká dňom splnenia 
dodávky tovaru. 

3. V prípade, že kupujúci tovar odmieta z akýchkorvek dôvodov prevziať, za deň splnenia 
dodávky tovaru sa považuje deň, kedy dokázaterne bolo kupujúcemu oznámené, že si tovar 
môže prevziať. 

4. Pre prípad omeškania s úhradou faktúry je predávajúci oprávnený účtovať si úrok z 
omeškania úhrady vo výške 0,5% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 

IV. 
Povinnosti zmluvných strán 

1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu objednaný tovar a kupujúci je povinný prevziať 
objednaný tovar podra zmluvy o dodávke tovaru a zaplatiť kúpnu cenu. 

2. Ak kupujúci odmietne po uzavretí zmluvy prevziať objednaný tovar alebo jeho časť z dôvodu 
na strane kupujúceho, považuje sa to za porušenie povinností kupujúceho zo zmluvy. 
V danom prípade predávajúcemu vzniká právo na vyúčtovanie kúpnej ceny momentom 
odmietnutia. 



v. 
Zodpovednosť za vady 

1. Kupujúci zodpovedá za riadne prevzatie tovaru, pričom reklamácia zjavných vád tovaru alebo 
balenia musí byť uplatnená ihneď pri preberaní tohto tovaru. Reklamácia takého tovaru bude 
riešená výmenou tohto tovaru. 

2. V prípade oprávnenej reklamácie je predávajúci povinný bezodkladne kupujúcemu vymeniť 
poškodené kusy za nové, alebo mu na reklamovaný tovar vystaviť dobropis. 

VI. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2013 a nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na stránke kupujúceho. 

2. Túto zmluvu je možné ukončiť len písomnou výpoveďou zmluvných strán alebo dohodou 
zmluvných strán. 

3. Akékorvek zmeny dojednaných podmienok je možné uzatvárať len písomnou formou na 
základe číslovaných dodatkov. 

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Je spísaná 
v troch rovnopisoch, jeden pre predávajúceho a dva pre kupujúceho. 

S. Zmluvné strany prehlasujú, že sa zoznámili s touto zmluvou a na dôkaz súhlasu s jej obsahom 
pripájajú vlastnoručné podpisy oprávnených zástupcov. 

V Zlatých Moravciach, dňa .fr~! .. ~.9.~?.. ..... 

Predávajúci 
Mgr. Iveta Herelová 

Kupujúci 
Mesto Zlaté Moravce 
Ing. Peter Lednár, CSc. - primátor 



----
NÁZOV POLOŽKY MJ CENA Str 1 

bez DPH s DPH 

SAVO II originál li ks 1,00€ 1,20€ 

SAVO WC 7S0ml AJ ks 1,29€ 1,55 € 

SAVO proti plesni MR SOOml II ks 2A9€ 2,99€ 

SAVO proti plesni náhrada SOOml ks 2,16€ 2,59€ 

SAVO Perex II il ks 1,29 € 1,55 € 

AJAX na podlahy II J ks lAl€ 1,69 € 

FIXINELA WC SOOml j ks O,96€ 1,15 € 

FIXINELA WC 7S0ml ks lAl€ 1,69 € 

FIXINElA Kuchyňa SOOml MR J ks 1,83 € 2,19 € 

DOMESTOS WC 7S0ml lf ks 1,33 € 1,59 € 

DOM ESTOS wc gel7S0ml II ks 1,58€ 1,90€ 

CLlN s alkoholom MR SOOml .; ks 1,24€ lA9€ 
eLIN s alkoholom náhrada SOOml ks 0,83 € 1,00€ 

OKENA SOOml J ks 0,67 € O,80€ 

JAR I I I ks 1,33 € 1,59 € 

CITRA prášok 400g sypačka / ks l ,04€ 1,25 € 

CITRA prášok 400g náhrada ks 0,67 € O,80€ 

AJAX prášok SOOg ./ ks 0,96€ 1,15 € 

BONUX l ,Sl prach na pranie / ks 2,83 € 3,39 € \ 

BONUX 2kg ks 2,83 € 3,39 € 

BONUX 6kg ks 7A9€ 8,99 € 

REX 20 prani prach na pranie ks 2,66€ 3,19 € 

REX 2 kg ks 2,66 € 3,19€ 

REX 60 praní ks 6,24€ 7A9€ 
PAlMEX 2kg j ks 3,13 € 3,75 € 

PAlMEX 6kg il ks 7,88 € 9A5€ 
lENOR II ..; ks 1,66€ 1,99 € 

lENOR 2l ks 2,91 € 3A9€ 
Tekuté mydlo Sl il ks 4,16€ 4,99 € 

TEP SOOml tj ks 1,96€ 2,35 € 

KOBEX SOO penivý (tepovanie) ks 1,83 € 2,19 € 

VANISH SOOml (tepovanie) ks 3,33 € 3,99€ 

CIT II (tepovanie) ks 1,38€ 1,65 € 

BIOLIT na mravce 200ml ks 1,92€ 2,30€ 

BIOLIT na mravce 400ml V ks 2A6€ 2,95 € 

BIOLIT na mravce 2domčeky bal 2A2€ 2,90€ 

PULI RAPID octový SOOml II ks lA9€ 1,79 € 

PU LI RAPID octový 7S0ml ks 2,08 € 2A9€ 
DIIWA pol itúra 200ml v ks 1,13 € 1,35 € 

DIAVA politúra SOOml ks 1,24€ lA9€ 

l
V a UERElO\lA • TEVO~ 

Bukovčana 34, 971 01 Prievidza 
• tel.J\ax: O~6· 543 37 61 
. . 2~9,IC DPH: Sr;lC20()5209~ 



NÁZOV POLOŽKY 

DIAVA 330m I MR 

PRONTO spray 250ml OJ 

Vrecia na odpad llOx70 25ks/bal 'It! 

Toal. pap. HARMASAN 400utr/lks ./ 

Toa l. pap. ZEWA 8ks/bal 

Toal. pap. SINDY 8+2ks/bal 

Toal. pap. SINDY 16ks/bal 

Toa l. pap. PALOMA 4ks/bal 

Detské mydlo BUPI 100g ti 

Detské mydlo NIVEA lOOg 

Detské mydlo JOHNSON'S 

TORO čistiaca pasta 200g J 

Švédska utierka 30x30 j 

Švédska utierka 40x40 

Handra na podlahu tkaná J 
Hubka na riad tvarovaná 1./ 

Drátenka nerezová 3ks/bal tJ 

MOP klasik J 

Portviš umelý s rúčkou lf 

INDULONA nechtíková 100ml 

INDULONA modrá lOOml J 

INDULONA dezinfekčná 100ml 

Rukavice gumenné (pár) v 
Rukavice jednorázové lOOks/bal 

Osviežovač vzduchu spray CITRESIN 300ml 

Osviežovač vzduchu spray BRAIT 300ml 

Osv. do WC - DOMESTOS záves 40g 

Osv. do WC - DOMESTOS náhrada 40g 

Osv. do WC - MIS CLO záves 40g 

Osv. do WC - MIS CLO náhrada 40g 

Iveta Herelová - TEVOS 

Bukovčana 34 

971 01 PRIEVIDZA 

J 
OJ 

MJ CENA Str 2 
bez DPH s DPH 

ks 2,08€ 2,50€ 

ks 3,OO€ 3,60€ 

bal 1,50€ 1,80€ 

ks 0,17 € O,20€ 

bal 2,21€ 2,65 € 

bal 2,24€ 2,69 € 

bal 3,74€ 4,49€ 

bal O,67€ O,80€ 

ks 0,33 € 0,40€ 

ks 0,83 € 0,99 € 

ks O,38€ 0,45 € 

ks 0,58 € 0,70 € 

ks O,50€ O,60€ 

ks 0,96 € 1,15 € 

ks 0,79 € 0,95 € 

ks 0,13 € 0,15 € 

bal 0,67 € O,80€ 

ks 5,67€ 6,80€ 

ks 1,75 € 2,10 € 

ks 1,16 € 1,39€ 

ks 1,13 € 1,35 € 

ks 1,21€ 1,45€ 

bal O,58€ 0,70€ 

bal 5,OO€ 6,OO€ 

ks 1,17 € 1,40€ 

ks O,92€ 1,10€ 

ks 0,79 € O,9~€ 

ks O,54€ 0,65 € 

ks 0,33 € 0,40€ 

ks 0,29 € 0,35 € 

Iveta HEREtOVÁ . TEVO~ 
Bukovčana 34, 971 01 Prievidza 

• tel.,iax: Oj 6 • 543 37 61 
lCD: 3722910g,IC DP!" C~ <"~-' 520Q9 


