
:

Odávatel'i:
Sídlo:

Zastúpený:
Bankové spojenie:
Císlo účtu:
tČo:
IČ ppH:
(ďalej len "predávajúci")

Objednávatel':
Sídlo:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
Císlo účtu:
IČo:
DIČ:
(ďalej len "kupujúci")

nÁnncovÁ rúpNA zMLuvA
v zmysle ustanovení § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany
il.

ADET, §. r. o.
Orlové 149
017 01 Považská Bystrica
Ing. Dušan Nad'
československá obchodná banka
SK49 7500 0000 0040 049l 3630
3 l615104
SK2020439949

Materská škola
Chmelinec l4l1,020 01, Púchov
Danka Černičková, riaditeťka MŠ
prima banka
723076900I
36129682

II. Predmet zmluvy

Predávajúci sazavázuje dodať kupujúcemu tovar - OOPP a to v množstve
definovanom jednotlivými písomnými, telefonickými alebo e - mailovými objednávkami.

III. Cena

1. Neoddeliteťnou súčasťou tejto zmluvy je platný cenník, ktorý obsahuje ponuku
Predávaného sortimentu. Ceny sú uvedené s DPH. Cena tovaru je vrátane Óbalou,
balenia, dopravy na miesto dodávky uvedené v zéůúaví tejto imluvy a ďalších
nákladov spojených s dodávkou.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny cien tovarov, ktoré sú predmetom tejto zmluvy,
musia bYt odsuhlasené obidvomi zmluvnými stranami aiaěnú plxiť po aorueeni
zmluvn;ými stranami schváleného cenníka na adresu kupujúcehó, alebo na jeho e -
mailovú adresu.

IV. Povinnosti zmluvných strán

1. Predávajúci sa zavázuje dodat' kupujúcemu tovar v požadovanom množstve a
zodPovedajúcej kvalite maximálne 10 dní odo dňa prijatiá objednávky, a to na adresu
dodávok uvedenú v záhlavitejto zmluvy.



2.

J.

1.

2.

2.

Predávajúci zodpovedá za to, že dodaný tovar bude zodpovedať platným akostn;ým
normám. ZánuČná doba je v zmysle § 620 Oběianskeho zákonníka 24 mesiacov
a zaěína plynút' odo dňa pr ev zatia predmetu zmluvy kupuj úcim.

Zja\né vadY kupujúci reklamuje ihneď pri dodávke tovaru, ostatné vady v súlade s §
422 - 428 Obchodného zákonnika. Reklamácie budú kupujúcemu dobropisované.

4. KuPujúci je povinný prevziať objednaný tovat za predpokladu, že spíra ;ehopožiadavky a zaplatiť cenu v lehote splatnosti.

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

1.

V. Platobný styk

Faktura - daňový doklad musí obsahovať náležitosti v zmysle zákona ěíslo 22212004
Z.z, o dani z pridanej hodnoty.

Predávajúci s kupujúcim sa dohodli, že dátlxnsplatnosti uvedený na faktúre, bude
minimálne 30 dní odo dňa dodania tovaru.

čt. v.
úrok z omeškania

V PríPade omeŠkania kupujúceho s povinnosťou zaplatiť kúpnu cenu, je predávajúci
oPrávnený vyfakturovať Úrok z omeškania vo qýške 0,05Yo z dlžnej,u."y Žakaždý, aj
začatý, deň omeškania.

V PríPade, Že Pre§ávajúci nedodrží termín dodania predmetu zmluvy podťa čl. IV.
ods. 1 tejto kúpnej zmluvy, kupujúci má nárok na zmluvnú pokutu 

"o 
uyst. 0,05yo

z cenY Plnenia, tj. z ceny danej rozsahom konkrétnej objednávky, zakaždý, aj zaěatý,
deň omeškania. V prípade vzájomných nárokov predávajúcehó a kupulÚÓeňo, budú
zmluvné strany postupovať podťa ustanovení § 358 a nasl. Obchodnéhó Žakonníka.

yI. záv erečné ustanovenia

Táto zmluva sauzatvéna na dobu neurčitú.

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, zktorychkaždázo zmluvných strán
ob&žíjeden.

Akékoťvek zmeny a doplnenia obsahu tejto zmluvy j e možné rcalizov ať iba formou
číslovaného písomného dodatku podpísaného obidvomi zmluvn]ými stranami.

Pokiať v tejto zmluve nie je stanovené inak, riadia sa právne pomery zmluvných strán
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

1.

2.

4.



5. Platnost' tejto zmluvy móžu zmluvné strany ukoněiť písomnou výpoveďou
z akéhokoťvek dóvodu s výpovednou lehotou 1 mesiac. Výpovedná lehota začína
PlYnút' Prvým dňom kalendámeho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede
druhej zmluvnej strane a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného
kalendárneho mesiaca.

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli anaznak
toho, Žejej obsah zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vóli,ju vlástnoručne podpísali,

v púchove, dňa -r /r. "lníq

s.r.o. MATERSKÁ Šrola
$ Bysldca

6.

7,

§

CHMELINEC I4LLJ.6 o

::: " žIr2:
kupujúci

AlEET
Orlovó 149,§7 01 Považ)

prě{á\,ajnci
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