
DIT

nÁucov ÁzwtuvA o nonnl{í TovARov A po§KyrovnNí
sr,užrcn

uzavretá v sÚlade s § 269 ods. 2 zák. č,513/1991Zb. Obchodný zákorrník v platnom znení
(ďalej len,,Obchodný zákonník")

Clánok 1

Zmluvné strany

1.1. Obchodné lneno:

Sídlo:

tČo:

DlČ:

Statutárny orgán:

1.2.

Materská škola Chmelinec l4t1l6,Púchov

Chmelinec 1411"1 6, Púchov

36129682

2021,669749

Danka Černičková, riaditel' školy

KAMIKO - HYGIENE s.r.o.

Kremnička 5,974 03 Banská Bystrica

45965340

Sro vložka č.19461/S

zan185945

sK2023185945

Miroslav kotorík

VUB Banka

SK760200 0000 00428 487 4057
SUBAsKBx

(ďalej len,,dodávatel"')

Sídlo:

Ičo:

Zápis:

DlČ:

tČ ppn:

Štatutárny orgán:

Bankové spojenie:

IBAN:
BIC:



ČIenok 2

Predmet zmluvy

1, predmetom teito zrnlury je závázok dodávatel'a poskytnút'objednávatel,ovi služby atovarY ŠPeciÍikované v tomto ělánku zrnluvy riadne, v dojódnanotn tenní ne a zadohodnutých Podrnienok v zmysle tejto zmluvy a jednotlivých objednávok
objednávatel'a, a_závázok objednávatel'a za poskyinuté služby a tovary zaplatit,dodávatel'ovi odmenu vo v}Ške. dojednanej podl'a jeonotli{ich objednávok
objednávatel'a aza podmienok dohodnutých v tejio irnluve,

2. službarni sa na účely tejto zrnluvy rozumejú nasiedovné činnosti:
....,.....dodávka hygienického materiálu

3, b) iné s Predmetom súvisiace činnosti podl:a požiadaviek objednávatel,a; (ďalej 1en
,,služby").

4, Tovarom sa na účely tejto zmluvy rozurnejú nasledovné tovary:
5, ......hygienické potreby a čistiace prostriedky...........

b) iné s Predmetom súvisiace tovary podl'a požiadaviek objednávatel,a; (d,ale.i len
,,tovary").

čHnok3

Spósob dodania tovarov a poskytovania služieb

Dodávatel' sa zavázqe dodat' tovary a poskytnút' služby v termíne, v mieste plnenia av rozsahu špecifikovanom v tejto zmluve a v zmysle písomných objednávok
objednávatel'a.
Objednávatel' je oPrávnený zas|ať objednávku na tovary a služby aj písomne na e-mail
dodávatel'a : -__obj ednavky@ kamiko.sk_'. prij atie 

-oui.anauty 
dodávatel,

Potvrdí PÍsomne (staČÍ e-mailom) oU;.in,l*t. oui Objednávka musí- obsahovať
rninirnálne názov a mnoŽstvo požadovaných tovarov a roŽsah požadovaných služieb,požadovaný termín dodania, dátum. pečiatku a podpii oprávnónej osoby
obiednávatefa.
Dodávatel' sa zavázuje o poskytnut}ch službách a skutočne strávenom ěase viest,
p ísornnú evidenci u (ďalej len,,výkaz prác..).

1.

)

4. Objednávatel' nadobúda vlastnícke právo k tovarom ihneď po ich prevzatí a podpísaní
dodacieho listu.

5. Nebezpeěenstvo škody prechádza
dodacieho listu.

na objednávateta dodaním tovarov po podpise

6.

7.

Dodávatel' sa zavázuje Poskytnút'na tovary záruěnú dobu v trvaní 2 roky,ktorá zaěína
plynút' odo dňa jeho prevzatia a podpisu clodacieho listu.
Objednávatel' je Povinný písomne oznámit' dodávatel'ovi vady tovaru, ktoré zistil
dodatoČne Po PodPise dodacieho listu, a to bez zbytočného odkladu, p" ,"*, e" 

".Jyzistil. Dodávatel" je Povinný k oznámeniu podl'á predchádzajúcej vety sa písomne
vyjadrit'do 48 hodín a navrhnút'spósob odstránenia vady.
Zmluvné StranY sa zavázujú navzfiom sa včas informovat' o všetkých skutočnostiach
rozhodných pre spoluprácu podl'a tejto zmluvy.

8.



Obiednávatel'poskytne dodávateťovi súčinnosť potrebnú pre riadne dodanie tovarov a
poskytnutie služieb, a to najmá tým, že:

l.

2.

zabezPeéí Pripravenosť pracoviska, kde sa budú dodávať tovary a poskytovať
služby a pripravenosť zariadení, na ktorych sa služby budú poskytovai;
po dobu realizácie zmluvy sa zavázuje umožnit' dodávatei'ovi, resp. jeho
zamestnancom, prístup do miesta plnenia za dodržania prevádzkových
podmienok obj ednávateťa;

. ak sa Vyskytne nevyhnutná potreba ďalších podkladov a iníbrrnácií na riadne
PoskYtovanie sluŽieb a dodanie tovarov, v najkratšej technicky možnej lehote mu
tieto objednávateť poskytne; v prípade objektívnych dóvodov znemožňujúcich
dodrŽanie tejto lehoty je objednávatel' povinný túto skutočnosť dodávatel'ovi
oznámiť a dohodnúť s nírn d'alší postup.

Čtánok 4

Termín a miesto plnenia

Miestorn poskytnutia služieb a dodania tovarov bude prevádzka objednávateťav meste
Púchov alebo sídlo objednávatel'a podl'a článku 1 o<ls. 1.1 tejto zmluvy.
SluŽby budú poskytované a tovary dodané za odmenu podfa jednotliqých písomných
obj ednávok obj edn áv ateť a, doručený ch dodávatef ovi.

Čkínok s

Cena a platobnó podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dodané tovary a poskytnuté služby bude určená
jednotlivo dohodou, podlla množstva dodaných tovarov a rozsahu služieb uvedených v
jednotlivých objednávkach objednávateťa, na základe dohody objednávateťa a
dodávatel'a. V prípade nesúlrlasu s cenou podťa objednávok objednáv aí.el'a sa zmluvné
strany zavázujít rokovat' v dobrej viere o odmene za tovary a služby, ktoré majú byt'
poskytnuté.
Cena dohodnutá pri každei jednotlivej objednávke bude konečná a bude í'aktúrovaná s
daňou z pridanej hodnoty (DPH).
Dodávateť vystaví faktúru najskór k prvému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho
Po mesiaci, v ktorom sa služby poskytli a tovar dodal. Splatnosť ťaktúr je l0 dní odo
dňa ich doručenia ob.iednávatel'ovi.
Faktura - daňov} doklad rnusí obsahovať všetky náležitosti stanovené platnýrni
právnymi predpismi.
Doručovanie ťaktúr dodávateťom sa realizuje prednostne elektronickou formou na e-
mailové adresy objednávateťa: mschmelinecpuchov@centrum.sk
Faktúra ie uhradená dňorn pripísania príslušnej fakturovanej čiastky na účet
dodávatel'a uvedený vo ťaktúre a v článku 1.2 tejto zmlur,y.
Zrniuvné strany nemajú právo jednostranne započítať voči druhérnu účastníkovi
akékolŤek peňažné pohl'adávky bez písomného alebo ústneho súhlasu druhej zrnluvnej'strany. Zrnluvné strany taktiež nemajú právo bez písomného súhlasu druhej zmluvnej

1.

2.

3.

4.

5.

7.



stranY Postúpit. na ketiu osobrl akátnÝ-.^t-stran.. 
- ""*''t lra trellu osobu akékolvek Peňažné pohl'adávky voči druhe.j zrnluvnej

čIánok o

Doba trvania zmluvy a spósob jej ukončenial, zmluva sa uzatvárana dobu neurčjtú a to od odo dňa jej podpísania.2' Zmluvuj:::::' 
"l "*iř' a ťohodo;#i: dň; il"ďffiT písomnej dohode:

alebo *' 
lf:T""u "Ypouealy n"l9Jt"rv.u'rr,"*q ,,ř"yi.", "r*o.nia 

dóvodu. s,,iili:'i:,"'. "|"u'aniu'r'i-'otou . 
výo;;;;á il hota začína,oú*ř od nasledu.i úceÁo3, ať Jo; 

"a",^i" 

jll ff:TiHffi§"ť;; ;;;, - * k o.'vek oprávn en e f bkturovan e i
sumy o viac ako 15 dní. d-odavriil;fi.ll]i 

"or;opit. o; 
-tj;; 

znluvy. úeinw;,1:1X'áTi:'Jí§,"'rí::T#;i;;;,i,ff 
#fil]ouyr,olou.-Ju;áňo jednostrannéhá

článok7

záverečné ustanovenia

' 
i#i:Wo-búda Platnost'a účinnost'9i:," 

no!ni;1 
1_borna.zmluvnýrni stranami.

,niil,i*;fr :?"":i,Ť:"ff il,i'irn3n.,fr ťilť:I"ďix,fu i:i..fJfr :,
. ifflif"*'ffiŘiťl':#trťffi #*t ťf,iil?:1;,x;fiil
: {$í*;fi iiJiá;:?JrTÍ'ř l?".n ; "d; ;;; h, z kto ry ch j edn o vyh oto v en i e o b drž í5. V.prípade ate.itárVer.'ir.nv 

ia

^W#ll:6i[ť;:xí';:*"J'lífi"i:X,íí?il,í:ixlffi l.i]T:olJo".;_,r*";6' Zmluvné stranY P"t'ru'uj,l, 
*iJ 

,*,uru.ie podpiso vaná,.podl,a ich pravej a slobodnei
7,1ťjft H[řlm:j*:*r;:]*J,xďI.wn"o",.,',.iJiH"u,^i.,T, j", j

neplatnost'. rl"u" 
".ouiň"Jrr"'ilrj'j'o 

zmluvY stane 
.neplatným alebtn'úe nno'i; J'lspr, il;;;;;T*§;:*T*#; #tipťffi*ď§*ffi ;šf,iqť 'ff ,;l:r ;::* 

n n e u.t*o ";;il; z.by to eÁéIlo o aii ua u n ahrad i atejto zrnluvy sledov 
^j!";;;';;Ó;fT,§ť'ÍJ-Í,lT#r'Úu.i, 

ři"Íi]o," uzawetia

, Ťiiit;"T:Ti-j"T,'J,|"?;;l';"Í;.ipaae" 
;ř ;,;lšď #,;lffi#i oua"u". u,aj

8. Akékol,vek -.;;;;:::":*, 
._, 

- -..vr\lvtv z US[állovení tejto
anluvou ura,i;Í.d1"- :Po? tYkajúce sa te.jto zmluvy alebo inob _l._,: .ešené p"ai,, n.tn e -*uun i,, ; offi;;'; *",kffT Jl;;:'.." 

s touto
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