
nÁucovÁ rúpNAzMLuvA
vzmysleustanovení§4O9anasl.obchodnéhozákonníka

I. Zmluvné strany

Predávajúci: KALIBRA SK s,r,o,

Rudolfa Súťovského 386/1 1

01313 Rajecké teplice

Bankové spojenie: SLPS

Tel. kontakt 0903 25t 293

Kupujúci: Materská škola Chmelinec

Chmelinec 141116

020 01 Púchov

Zastúpený: Danka čemičková, riaditeťka Mš

tČo: :ot 296 82

BaŇové spojenie: Prima baŇa Slovensko

Telef. kontakt 042 47II385

II. Predmet zmluvy

Predávajúci sazavázl$e dodať kupujúcemu tovar - služby

a to v množstve á.firrórrunom;eanoitivými písomnými, telefonickými alebo e _

mailovými obj ednávkami,

III. Cena

cena sa dohodne jednotlivými písomnými, telefonickými alebo e _ mailovými

objednávkami.

IV. Povinnosti zmluvných strán

1, Predávajúc\ sazavázuje dodať kupujúcemu tovar_slutby v požadovanom množstve a

zodpovedajtcellattá maximár"i is pracovných dní odo dňa prijatia objednávky, a

tonaadrezudodávokuvedenúvzáh|avitejtozmluvy.

2. Predávajúci zodpovedá za to, že dodaný tovar bude zodpovedať platným akostným

normám. záruéná doba je v zmysle § 620 občianskeho zákonníka 24 mesiacov

, azaóinaplynúť odo dňa prevzatiapredmetu zmluvy kupujúcim,

3. Qavnévady kupujúci reklamuje ihneď pri dodávke tovaru, ostatné vady v súlade s §

izz -428 obchodného zákonníka,

J



2.

4. KuPujúci je povinný prevziať objednaný tovar za predpokladu, že spíňa .jehopožiadavky azaplatiť cenu v lehote splatnosti,

5. KuPujúci je Povinný umožniť dodanie tovaru vytvorením vhodného preberacieho
miesta a prístupu k miestu dodávok,

V. Platobný styk

1. Faktúra - daňový doklad musí obsahovať náležitosti v zmysle zákonačis\o 22212004
Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

2. Predávajúci s kupujúcim sa dohodli, že ďátum splatnosti uvedený na faktúre, bude
minimálne 10 dní odo dňa dodania tovaru.

1.

CL v.
úrok z omeškania

V PríPade omeŠkania kupujúceho s povinnosťou zaplatiť kúpnu cenu, je predávajúci
oPrávnený vyfakturovat' úrok z omeškania vo výške 0,05Yo z dlžnej sumy za každý, aj
začatý, deň omeškania.

V PríPade, Že ptedávajúci nedodrží termín dodania predmetu zmluvy podfa čl. 1y.
ods. 1 tejto kúpnej zmluvy, kupujúci má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05yo
zcenY Plnenia, tj.zceny danej rozsahomkonkrétnej objednávky, zakaždý,ajzačatý,
deň omeŠkania. V prípade vzájomných nárokov predávajúceho a kupujúceňo, budú
zmluvné strany postupovat'podťa ustanovení § 358 a nasl. Obchodnéhó Žákonnika.

yl. záv er ečné ustanovenia

Táto zmluva sauzatváta na dobu neurčitú.

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, zktorýchkaždá zo zmluvných strán
obdržíjeden.

Akékoťvek zmeny a doplnenia obsahu tejto zmluvy je možné realizovat'iba formou
číslovaného písomného dodatku podpísaného obidvomi zmluvnými stranami,

Pokiať v tejto zmluve nie je stanovené inak, riadia sa právne pomery zmluvných strán
prí slušnými ustanoveniami Obcho dného zákonníka.

platnosť tejto zmluvy móžu zmluvné strany ukončit' písomnou výpoveďou
z akéhokoťvek dóvodu s výpovednou lehotou 1 mesiac. Výpovedná lehóta začina
PlYnút' Prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede
druhej zmluvnej strane a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného
kalendárneho mesiaca.

Táto zmluva nadobúda účinnost'dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
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7 , Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak
toho, žejej obsah zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vóli,ju vlastnoručne podpísali.

a . 'l4, Jn Zo

sK2024009834

chmelinec'talúá
020 01ptjcr ,í

kupujúci
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