
Objednávka prijatá OP2105078

Dodávateľ

Mýto pod Ďumbierom

Obec Mýto pod Ďumbierom

97644

MEVA-SK s.r.o. Rožňava

Krátka 574

04951 Brzotín

Mýto pod Ďumbierom 64

Slovensko

IČO: 00313637

DIČ: 2021169920

IČO: 31681051

DIČ: 2020500724

Tel.: 421587327483

Fax:

www: www.meva.sk

e-mail: meva.sk@meva.eu

Sp. zn.: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom
registri vedenom Okresným súdom v Košice I,
oddiel Sro, vložka 3820/V.

18.07.2021Dátum vystavenia:

Odberateľ

Dátum platnosti od:

Termín dodania:

18.07.2021

10.09.2021

IČ DPH: SK2020500724 IČ DPH:

Faktúra

MEVA-SK (doprava
účtovaná)

Spôsob platby:

Spôsob dodania:

V prípade akýchkoľvek dotazov nás  kontaktujte  tel. +421 58 7326597

Vyhradzujeme si právo zmeny dodacích podmienok v prípade vzniku prekážok spôsobených epidémiou.

Doklad prijatý:

(vaše číslo obj.)

Miesto dodania

Mýto pod Ďumbierom

Obec Mýto pod Ďumbierom

97644

Slovensko

Mýto pod Ďumbierom 64

p. Švantner

ou@mytopoddumbierom.sk

+421 905 476 918

Celkom s DPHDPHSadzbaCena za MJMJPočet MJKatalógOznačenie dodávky Dátum dodania

B1132-BRZ   3 120,00 €20%  520,0000  5,0000 ks     520,00Kontajner 1100 l. žiar. zink. so
zabezpečením proti vniknutiu medveďa

10. 9. 2021

001-D    42,00 €20%  35,0000  1,0000 ks     7,00Doprava 10. 9. 2021
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    0,00

    0,00

   2 635,00

    0,00

    0,00

    527,00

    0,00

Nulová 0%

Sadzba DPH

    0,00

Základná 20%

Znížená 10%

   3 162,00
Cena celkom s DPH    3 162,00 €

Pozn.: Čiastky sú vrátane zaokrúhlenia

CELKOM    3 162,00   2 635,00     527,00

CelkomVýška DPHZáklad

Touto kúpnou zmluvou sa MEVA-SK s.r.o. Rožňava ako predávajúci zaväzuje dodať odberateľovi tu špecifikovaný tovar, ktorý je predmetom kúpy a umožniť mu nadobudnúť
vlastnícke právo k nemu a odberateľ sa zaväzuje, že tovar prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.
Priložené všeobecné obchodné podmienky MEVA-SK s.r.o. Rožňava ( VOP"- zverejnené tiež na http://www.meva.sk/VSEOBECNE-OBCHODNE-PODMIENKY-a9_9.htm
tvoria poslednú stranu a neoddeliteľnú súčasť tejto kúpnej zmluvy, ktorej ustanovenia majú prednosť pred ustanoveniami všeobecných obchodných podmienok.
Nemenné ustanovenie kúpnej zmluvy:
1) Reklamácia chýb. V prípade zjavných či množstevných chýb tovaru musí odberateľ chyby písomne oznámiť najneskôr do 3 dní od dodania tovaru, inak nároky
z chýb zanikajú. Ostatné chyby musia byť odberateľom písomne oznámené do 3 dní od ich vzniku, inak nároky z chýb rovnako zanikajú.
2) Omeškanie s platbou. Pri omeškaní odberateľa so zaplatením jeho záväzkov je odberateľ povinný uhradiť predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05% z
dlžnej čiastky za každý deň omeškania, pričom predávajúci môže ďalej odstúpiť od tejto zmluvy, zastaviť akékoľvek dodávky tovaru či podmieniť dodávku ďalšieho tovaru
100% platbou vopred.
3) Vlastnícke právo. Vlastnícke právo na tovar prechádza z predávajúceho na odberateľa až úplným zaplatením kúpnej ceny tovaru. Odberateľ uhradí
predávajúcemu zmluvnú pokutu (bez dotknutia nároku na náhradu škody) vo výške hodnoty kúpnej ceny za dodaný tovar v prípade, že odberateľ predá tovar 3. osobe pred
tým, než uhradí kúpnu cenu predávajúcemu.
4) Náhrada škody. Celková výška náhrady škody spôsobenej predávajúcim odberateľovi a taktiež prípadný nárok odberateľa na akúkoľvek zmluvnú pokutu alebo
inú sankciu nepresiahne v súhrne jednu tretinu kúpnej ceny za tovar v súvislosti s dodaním ktorého daná škoda alebo nároky vznikli.
5) Obmedzenie ďalšieho predaja. S ohľadom na distribučné a ostatné záväzky predávajúceho nesmie odberateľ bez predchádzajúceho písomného súhlasu
predávajúceho počas doby 10 rokov odo dňa dodania tovaru predať tovar mimo územia štátu, do ktorého bol tovar predávajúcim dodaný, inak odberateľ uhradí
predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške trojnásobku kúpnej ceny, najmenej však 3000,-€ bez toho aby bol dotknutý nárok na náhradu škody.
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