
nÁnncovÁ ZMLuvA o DoDANí rovaRov A posKyrovaní
sr,užrnn

uzavretá v súlade s § 269 ods. 2 zák. č. 513/I99l Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
(ďalej len,,Otchodný zákonník..)

Clánok 1

Zmluvné

1.1 obchodné meno: Materská škola Chmelinec t411 t 6, Púchov

Sídlo: Chmelinec l4ttl6, Púchov

lčo: 36129682

DIČ: 2021669749

Štatutárny orgán: Danka Černičková, riaditeť školy

(d'alej len,,objedn ávatel'")

I.2. obchodné meno: Baribal s. r. o.

Sídlo: Kežmarská cesta 2l34/2I, 054 01 Levoča

ICO: 44984740

Zápis: OR Okr. súdu KE I, VČ: 24434N

DIČ: 2022899813

IČ opH: SK20228998l3

Štatutárny orgán: Eduard Lesňák, konatel'Baribal s. r. o.

Bankové spojenie: ČSOB, a. s., Spišská Nová Ves

IBAN:
BIC: SK69 7500 0000 0040 0902 8980

(ďalej len,,dodávatel"')



nÁvrcovÁ ZMLUVA o DoDANí rov,qnov A posKyrovaní
sr,užrnn

uzavretá v súlade s § 269 ods. 2 zák. ě. 5L3lI991Zb. Obchodný zákonnikv platnom znení
(ďalej len,,Otchodný zákonník..)

Clánok 1

Zmluvné

obchodné meno: Materská škola Chmelinec l411l6,Púchov

Chmeline c l4ttl6, Púchov

Danka Černičková, riaditel' školy

(ďalej len,,objedn ávatel'")

Kežmarská cesta 2I34/2I, 054 01 Levoča

OR Okr. súdu KE I, VČ: 24434N

Eduard Lesňák, konatel'Baribal s. r. o.

ČSOB, a. s., Spišská Nová Ves

SK69 7500 0000 0040 0902 8980

Zápis:

(ďalej len,,dodávatel"')



1.

čHnok 2

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je závázok dodávateťa poskytnúť objednávateťovi služby a

tovary špecifikované v tómto článku zmluvy riadne, v dojednanom termíne a za

dohoánutých podmienok v zmysle tejto zmluvy a jednotlivých objednávok

objednáváteía, a záv,ázok objednávateti za poslqytnuté služby a tovary zap1atiť

dodávateťovi odmenu vo ulist. dojednanéj podťa jednotlivých objednávok

obj ednávat eť a a zap o dmienok doho dnutých v tej to zmluve.

službami sa na rieáry tejto zmluvy rozumejú nasledovné činnosti: a) dodanie tovaru

poJr" objednávky, b) iné s piedmetom súvisiace činnosti podťa požiadaviek

objednávateťa; (ďalej len,,služby").
Tovarom sa na účelýtejto zmluvy rozumejú nasledovné tovary: a) nábytok, didaktické

pomócky, hračky, áotlanové prvky, ihíiská a podobne, b) iné s predmetom súvisiace

iou*y Ňru požiadaviek objednávateťa; (ďalej len ,,tovary").

čHnok3

Spósob dodania tovarov a poskytovania služieb

1. Dodávateť sazavánljedodať tovary a poskytnúť služby v termíne, v mieste plnenia a v

rozsahu špecifiková.ro. v tejto zmluve a v zmysle písomných objednávok

objednávateťa.
2. objednávateť je opráv nený zaslať objednávku na tovary a služby aj písomne na e_mail

dodávateťa:bariaáIgaaribal.sk Prijatle objednávky dodávateť potvrdí písomne (staČÍ e-

mailom) objednávaúovi. objednávka musí obsahovať minimáInenázov, kód tovaru a

množstvo fožadovaných továrov a rozsah požadovaných služieb (doPrava amontáŽ),

dátum, pečiatku a podpis oprávnenej osoby objednávateťa.

3. objednávater naaáuriáa vlástnícke |rávo k tovarom po úhrade faktúry v plnej výške,

4. Nebezpečenstvo škody prechádza na objednávatelťa dodaním tovarov po podpise

faktury.
5. Dodávateť sa zavázuje poskytnúť na tovary záruón.ú dobu v trvaní 2 roI<Y, ktorá zaČina

plynúť odo dňa jeho prevzatia a podpisu faktury,

6. Zm1uvné strany sa zavázuji navzájóm sa včas informovať o vŠetkých skutoČnostiach

rozhodných pre spoluprácu podťa tejto zmluvy,

7. objednávat.r port ytne dodávateťovi súčinnosť potrebnú pre riadne dodanie tovarov a

poskytnutie služieb, a to najmá ým, že:

. zabezpečí pripravenosť piacóviska, kde sa budú dodávať tovary a poslcytováť

službý u p.ipáu.rrosť zariadení,naktorych sa služby budú poskytovať;

. po a-ouu rZa1izácie zmluvy sa zavázuje umožniť dodávateťovi, resP. jeho

zamestnancom, prístup do miesta plnenia za dodržania prevádzkoých podmienok

objednávateťa;
. ak sa vyskyú nevyhnutná potreba ďalších podkladov a informácií na riadne

poskytovanie služieú a dodanie tovarov, v najkratšej technickY moŽnej lehote mu
' ii.to-objednávateť poskytne; v prípade objektívnych dÓvodov znemoŽňujúcich
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dodržanie tejto lehoty je objednávateť povinný tuto skutočnosť dodávateťovi
oznámiť a dohodnúť s ním ďalší postup.

čHnot 4

Termín a miesto plnenia

Miestom poskytnutia služieb a dodania tovarov bude prevádzka objednávateta v meste

Púchov alebo sídlo objednávatetapodťa článku 1 ods. 1.1 tejto zmluvy.
Služby budú poskytované a tovary dodané za odmenu podťa jednotlivých písomných
obj ednávok obj ednáv ateí a, doručených dodávateťovi.

čtánot s

Cena a platobné podmienky

Zmbavné strany sa dohodli, že cenaza dodané tovary a poslgrtnuté služby bude urČená
jednotlivo dohodou, podťa množstva dodaných tovarov a rozsahu služieb uvedených v
jednotliých objednávkach objednávateťa, rLa zák|ade dohody objednávateťa a

dodávateťa.
Cena dohodnutá pri každej jednotlivej objednávke bude konečná a bude fakturovaná s

daňou z pridanej hodnoty (DPH).
Dodávateť vystaví faktúru pri dodaní tovarov a služieb. Splatnosť faktúr je 14 dní odo
dňa ich doručenia obj ednávateťovi.
Faktúra - daňov} doklad musí obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými
právnymi predpismi.
Doručovanie faktúr dodávateťom sa realizuje pri dodaní tovarov a služieb.
Faktúra je uhradená dňom pripísania príslušnej fakturovanej čiastky na účet dodávateťa

uvedený vo fakture a v článku t.2tejto zmluvy.
Zmluvné strany nemajú právo jednostranne započitať voči druhému účastníkovi
akékoltek peňažnépohťadávky bez písomného alebo ústneho súhlasu druhej zmluvnej
strany. Zmluvné strany taktiež nemajú právo bez písomného súhlasu druhej zmluvnej
strany postupiť na tretiu osobu akékoťvek peíažné pohťadávky voči druhej zmluvnej
strane.

članot 6

Doba trvania zmluvy a spósob jej ukončenia ]

Zmlllvasauzatvélrana dobu neurčitu a to od odo dňa jej podpísania.
Zmluvuje možné ukončiť: A. dohodou strán ku dňu uvedeného v písomnej dohode;

alebo B. písomnou výpoveďou ktorejkolŤek zmluvnej strany bez uvedenia dóvodu, s 1-

mesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začínaplynúť od nasledujúceho dňa
po doručení písomnej výpovede.
Ak objednávateť bude v omeškaní so zaplatením ktorejkoťvek oprávnene fakturovanej
sumy o viac ako 15 dní, dodávateť má právo odsiripiť od tejto zmluvy. ÚOinty

7.

3..



1.

2.

odstúpenia nastávajú dňom doručenia písomného vyhotovenia tohto jednostranného
písomného právneho úkonu druhému účastníkovi.

čtánok 7

záverečné ustanovenia

Zmlwanadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
Akékoťvek zmerly alebo doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať len formou
písomného očíslovaného dodatku, ktory bude podpísaný oboma zmluvnými stranami.
Zm|uvné strany sa t}mto dohodli, žeichzávázkový vzťah, upravený zmluvou aspory z
neho vzniknuté, sa budú riadiť slovenskými právnymi predpismi - Obchodným
zákonníkom a súvisiacimi právnymi predpismi.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, zl<torych jedno vyhotovenie obdtží
každá zo zlr1,lwných striín.
V prípade akejkoťvek zíTIerIy identifikačných údajov zmluvných strán uvedených v
záhlaví tejto zmluvy, sú zmluvné strany povinné túto skutočnosť vopred písomne
oznámiť druhej zmluvnej strane.
Zmluvné strany prehlasujú, že zmhlvaje podpisovaná podťa ich pravej a slobodnej vóle,
nie v tiesni alebo za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, že si ju riadne
prečítali a súhlasia s celým jej obsahom.
Ak sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, neplatnosť,
alebo neúčinnosť ustanovenia nebude mať za následok neplatnosť alebo neúčinnosť
ďalších ustanovení zmluvy, ani samotnej zmluvy. Zmlwné strany sa zavázujÚ, Že

neplatné alebo neúčinné ustanoveniebezzbYočného odkladu na}rradiatak, aby bol v čo
najváčšom možnom rozsahu dosiahnutý účel, lctoý v čase uzavretia tejto zmluvy
sledovali neplatným alebo neúčinným ustanovením. Obdobne budú zmluvné strany
postupovať aj v prípade, ak sa ztsíi, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je
nevykonateťné.
Akékoťvek prípadné spory tykajúce sa tejto zmluvy alebo inak súvisiace s touto
zmluvou budú riešené prednostne rokováním a dohodou zmluvných strán.

Púchove dňa zo.11.2o1g V Levoči, dňa20. 1I. 2019

.UanKa LernrcKova
riaditeL školy
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