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Zmluva o dodávke liekov a zdravotníckych potrieb
uzavretá podl'a Obchodneho Zákonníka č, 513/,1991 medzi:

obchodné meno

Sídlo
prevádzka

lČ0
DlČ

lČ DPH

Bankové spojenie

lBAN

Zastúpený

(d'alej len,, predávajúci")

obchodné meno

Sídlo

lČo
DlČ

Bankové spojenie

číslo účtu

Zastúpený

(d'alej len,,kupujúci")

čt. t
Lekáreň Dr, Max, Vrbovská 1056132, 059 71 lubica sa zavázuje, že dodá kupujúcemu lieky

a zdravotnícke potreby podl'a potrieb a požiadaviek kupujúceho.

Centrum sociálnych služieb Kežmarok, Pod lesom 6, 060 01 Kežmarok sa zavázuje, že

prevzatie vydaných liekov a zdravotníckych potrieb potvrdí svojim podpisom zodpovedná osoba, ktorá

je zamestnancom Centra sociálnych sIužieb Kežmarok. K odovzdaniu a prevzatiu liekov

a zdravotníckych potrieb bude dochádzal'na adrese prevádzky lekárne predávajúceho uvedenejvyššie.

čt.z
Cena za dodané lieky a zdravotnícke potreby sa určí na základe príslušných právnych

predpisoch a cenových a obchodných podmienok predávajúceho. Platba za dodané lieky

a zdravotnícke potreby bude kupujúcemu uhrádzaná na základe vystavenej faktúry. Podmienky

fakturovania sa budú riadit' všeobecnými právnymi normami upravujúcimi platobný styk. Splatnost'

faktúry je určená na 14 dní,

Predávajúci poskytne Kupujúcemu k31,12 finančný bonus vo výške 3% z obratu zaplatených

faktúr. Základom pre výpočet finančného bonusu budú faktúry zaplatené Kupujúcim v danom

období a obrat z týchto faktúr (objem bez DPH), Predávajúci uhradi finančný bonus na účet

Kupujúceho|BAN: SKO2BlB000000070005,1 3422.Finančnýbonusjeurčenýprepotrebyzariadenia
Centra sociálnych služieb v Kežmarku a prijímatelov sociálnych služieb.

c|.3
Zmluva o dodaní liekov a zdravotníckych potrieb uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim sa

uzatvára na dobu určitú od 01,01,2018 do 3,1 ,122018 s tým, že každá zo zmluvných strán móže zmluvu

: Dr. Max 630 s.r.o.

: Moldavská cesta B/A, 040 11 Košice,

: Lekáreň Dr, Max, Vrbovská 1056132,059 71 lubica
,,47352230

,,2023841237

: SK7120000195

: Tatra banka, a.s.

: SK71 1 100 0000 002921123768
: lng. Marián Hodák, konatel'

a

: Centrum sociálnych služieb Kežmarok

: Pod lesom 6, 060 01 Kežmarok
,,17149975

: 2020703509

: Štátna pokladnica

: SK31 8180 0000 0070 0051 3385

: PhDr. Eva Mašteníková, riaditel'ka CSS
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Zmluva o dodávke liekov a zdravotníckych potrieb
uzavretá podl'a Obchodného Zákonníka č. 513/1991 medzi:

obchodné meno

Sídlo
prevádzka

lČ0
DlČ

lČ DPH

Bankové spojenie

lBAN

Zasiúpený

(d'alej len,,predávajúci")

obchodné meno

Sídlo

lČ0
DlČ

Bankové spojenie

číslo účtu

Zastúpený

(d'alej len,,kupujúci")

čt. t

Lekáreň Dr, Max, Vrbovská 1056132,059 7'] l_ubica sa zauázule, že dodá kupujúcemu lieky

a zdravotnícke potreby podl'a potrieb a požiadaviek kupujúceho

Centrum sociálnych služieb Kežmarok, Pod lesom 6, 060 01 Kežmarok sa zavázuje, že

prevzatie vydaných liekov a zdravotníckych potrieb potvrdí svojim podpisom zodpovedná osoba, ktorá

je zamestnancom Centra sociálnych služleb Kežmarok, K odovzdaniu a prevzatiu liekov

a zdravotnickych potrieb bude dochádzaí'na adrese prevádzky lekárne predávajúceho uvedenejvyššie,

čt.z
Cena za dodané lieky a zdravotnicke potreby sa určí na základe príslušných právnych

predpisoch a cenových a obchodných podmienok predávajúceho. Platba za dodané lieky

a zdravotnícke potreby bude kupujúcemu uhrádzaná na základe vystavenej faktúry, Podmienky

fakturovania sa budú riadit' všeobecnými právnymi normami upravujúcimi platobný styk, Splatnost'

faktúryje určená na 14 dni.

Predávajúci poskytne Kupujúcemu k31,12 finančný bonus vo výške 3% z obratu zaplatených

faktúr. Základom pre výpočet finančného bonusu budú faktúry zaplatené Kupujúcim v danom

období a obrat z týchto faktúr (objem bez DPH). Predávajúci uhradí finančný bonus na účet

Kupujúceho |BAN: SK02 BlB0 0000 0070 0051 3422,Finančný bonus je určený pre potrebyzariadenia

Centra sociálnych služieb v Kežmarku a prijímatel'ov sociálnych služieb.

čt, l
Zmluva o dodaní liekov a zdravotnickych potrieb uzavretá medzi predávajúcim a

uzatvára na dobu určitú od 01 ,01 ,201B do 31 ,12,2018 s tým, že každá zo zmluvných strán

: Dr. Max 630 s.r.o.

: Moldavská cesta B/A, 040 11 Košice,

: Lekáreň Dr. Max, Vrbovská 1056132,059 71 lubica
,,47352230

,,2023841237

. SK7,120000195

: Tatra banka, a.s.

: SK71 1 100 0000 002921123768
: lng Marián Hodák, konatel'

a

: Centrum sociálnych služieb Kežmarok

: Pod lesom 6, 060 01 Kežmarok
,,17149975

: 2020703509

: Štátna pokladnica

: SK31 BlB0 0000 0070 0051 3385

: PhDr. Eva Mašteníková, riaditel'ka CSS

kupujúcim sa

móže zmluvu


