Zmluva o komisionálnom predaji
Uzavretá podľa § 577 a nasl. Obchodného zákonníka medzi:
Komitent:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zast.:
Kontaktná osoba:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Tiborex
Slanec 90, 044 17 Slanec
40440354
1043631468
Tibor Čorba, t.c. 0904 500 122
t.c. e-mail: tcorba@pobox.sk

(ďalej len "komitent")
Komisionár:
Sídlo:
IČO:
Zast.:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Východoslovenské múzeum v Košiciach
Hviezdoslavova 3, 041 36 Košice
31 297 803
PhDr. Robert Pollák, riaditeľ múzea
Štátna pokladnica
7000187428/8180
(ďalej len "komisionár")
I.

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je komisný predaj tovaru (suveníry) uvedeného v prílohe dodávaného komitentom
do lektorne na Hrnčiarskej ul. Košice.

II.

Podmienky dodávania a skladovania tovaru

Komisionár sa zaväzuje, že sa dá k dispozícii priestor k skladovaniu výrobkov komitenta, uvedených
v čl. I tejto zmluvy.
Komisionár musí správne skladovať výrobky v súlade s platnými zákonmi a normami komitenta.
Komisionár prevedie evidenciu dodávok a expedíciu tovaru.
Ďalšie dodávky budú realizované na základe písomných objednávok komisionára. Objednávky budú
obsahovať množstvo, sortiment, prípadne ďalšie údaje.
Komitent je povinný súčasne s dodávkou tovaru doručiť list s cenami produktov.
III.

Platobné podmienky

Komitent si určil pevnú cenu dodaného tovaru na komisionálny predaj uvedenú v prílohe tejto zmluvy.
Komisionár vystaví do 15 dní za predchádzajúci štvrťrok zoznam predaného tovaru a zašle ho
komitentovi. (prvýkrát k 15.01.2014 za obdobie 9.10.2013 – 31.12.2013). Komitent na základe
zoznamu predaného tovaru vystaví faktúru so splatnosťou 14 dní a zašle ju komisionárovi.
Komisionár si určí predajnú cenu s DPH podľa vlastného stanovenia rozhodnutia o cene pričom bude
vychádzať z ceny doporučenej komitentom.
V odmene komisionára sú zahrnuté tiež jeho náklady spojené s predajom komitentovho tovaru.

IV.

Povinnosti komitenta

Komitent dodá komisionárovi tovar spolu s dodacím listom v plnom počte a v takom stave, aby bol
spôsobilý predaja.
Komitent sa zaväzuje najneskôr 10 dni vopred informovať komisionára o zmene cien.
V.

Povinnosti komisionára

Komisionár sa zaväzuje propagovať tovar vo svojich priestoroch a to v objekte na Hrnčiarksej ul.
Košice prostredníctvom svojich zamestnancov.
Komisionár sa zaväzuje platiť faktúry za predaný tovar v dohodnutom termíne.
VI. Záverečné ustanovenia
Ak nie je uvedené v tejto zmluve inak, riadi sa táto zmluva ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s výpovednou dobou 1 mesiac.
Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každý má hodnotu originálu a každá strana
obdrží po 1 vyhotovení.
Zmeny v tejto zmluve je možné dohodnúť len písomným dodatkom podpísaným oboma zmluvnými
stranami.

V Košiciach 9.10.2013

Komitent

Komisionár

