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nÁivrcovÁ rúpNA zMLuvA
v zmysle ustanovení § 409 a nasl, Obchodného

I. Zmluvné strany

OMES spol. s r.o.

Divina - Lúky 27 ,0I3 31 Divina

IČo:47505214

tČ ppH: SK2023960994

Mgr. Peter Latko, konatel'

a?: b-

predávaiúci:

Zastúpený:

Kupujúci:

Zastúpený:

1,

1.

Materská škola chmelinec

Chmelinec I4I1'16

020 01 Púchov

Danka Černičková, riaditeťka MŠ

IČo: 361 296 82

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko

Telef. kontakt 042 47|1385

2.

II. Predmet zmluvy

Predávajúci sazavázlje dodat'kupujúcemu tovar - služby
a to v množstve deťtnovanom jednotlivými písomnými, telefoniclými alebo e *

mailovými obj ednávkami,

III. Cena

Neoddeliteťnou súčasťou tejto zmluvy je platný cenník, ktorý obsahuje ponuku

predávaného sortimentu, Ceny sú uvedené s DPH, Cena tovatu je vrátane ob1l9v,

talenia, dopravy na miesto dodávky uvedené v záhlaví tejto zmluvy a ďalších

nákladov spojených s dodávkou,

Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny cien tovarov, ktoré sú predmetom tejto zmluvY,

musia byť odiúhtasené obidvomi zmluvnými stranami a zaěnú platiť po doruČení

zmluvrrými stranami schváleného cenníka na adrestr kupujúceho, alebo na jeho e -

mailovú adresu.

IV. Povinnosti zmluvných strán

predávajúci sa zavázuje dodať kupujúcemu tovar v poŽadovanom mnoŽstve a

zodpovědajúcej kvalite maximálne 10 dní odo dňa prijatia objednávky, a to na aclresu

dodávok uvedenú v záhlavi tejto zmluvy,
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II. Predmet zmluvy

Predávajúci sazavázqe dodat'kupujúcemu tovar - služby
a to v množstve deíinovanom jednotlivými písomnými, telefoniclými alebo e -
mailovými obj ednávkami,

III. Cena

Neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy je platný cenník, ktorý obsahuje ponuku

predávaného sortimentu, Ceny sú uvedené s DPH, Cena tovatu je vrátane ob1l9v,

talenia, dopravy na miesto dodávky uvedené v záhlaví tejto zmluvy a ďalších

nákladov spojených s dodávkou,

Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny cien tovarov, ktoré sú predmetom tejto zmluvY,

musia uyr oosútrtasené obidvomi zmluvnými stranami a zaěnú platiť po doruČení

zmluvnými stranami schváleného cenníka na adresu kupujúceho, alebo na jeho e -

mailovú adresu.

IV. Povinnosti zmluvných strán

predávajúci sa zavázuje dodať kupujúcemu tovar v poŽadovanom mnoŽstve a

zodpovóda;úcej kvalite maximálne 10 dní odo dňa prijatia objednávky, a to na aclresu

dodávok uvedenú v záhlavi tejto zmlur,y.
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2, Preclávajúci zodpovedá za to, že dodaný tovar bude zodpovedať platným akostným
normánr. Záručná doba je v zmysle § 620 Občianskeho zákonníka 24 mesiacov
azačina plynirt'odo dňa prevzatia predmefu zmluvy kupujúcim.

Zjavné vady kupujúci reklamuje ihned' pri dodávke tovaru, ostatné vady v súlade s §

422 - 428 Obchodného zákonníka. Reklamácie budú kupujúcemu dobropisované.

Kupujúci je povinný prevziať objednarrý tovar za predpokladu, že spíra 3eho
požiadavky a zaplatiť cenu v lehote splatrrosti.

Kupujúci je povinný umožniť dodanie tovaru vytvorením vhodného preberacieho
miesta a prístupu k miestu dodávok.

V. Platobný styk

Faktúra - daňový doklad musí obsah ovať náležjtosti v zmysl e zákona čislo 22212004
Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

Predávajúci s kupujúcim sa dohodli, že dátum splatnosti uvedený na fal<ture, bude
minimálne 30 dní odo dňa dodania tovaru.

čt. v.
úrok z omeškania

V prípade omeškania kupujúceho s povinnosť ou zaplatiť kupnu cenu, je predávajúci
oprávnený vyfakturovať úrok z omeškania vo výške 0,050Á z dlžnej sumy za kažďý, aj

začatý, deň omeškania.

V prípade, že predávajúci nedodrží termín dodania predmetu zmluvy podfa čl. IV.
ods. 1 tejto lrupnej zmluvy, kupujúci má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,050Á
zceny plnenia, tj.zceny danej rozsahomkonkrétnej objednávky,zakaždý,ajzačatý,
deri omeškania. V prípade vzájomných nárokov predávajúceho a kupujťrcelro, budú
zmluvné strany postupovať podťa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného záI<onníl<a.

yI. záv er ečné ustan ovenia

1. Táto zmluva sauzalrvára na dobu nt urťilú

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorych každ,á zo zmllvných strán
obdrží jeden.

Akékol'vek zmeny a doplnenia obsahu tejto zmluvy je možné rea|izovať iba fotmou
číslovaného písomného dodatku podpísaného obidvomi zmluvnými stranami,

Pokial' v tejto zmluve nie je stanovené inak, riadia sa právne pomery zmluvných strán
príslušnýrni ustanoveniami Obchodného zákonníka.
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5. Platnosť tejto zmluvy rnóžu zmluvné strany ukončiť písomnou výpoveďou
z akéhokol'vek dóvodu s výpovednou lehotott 1 mesiac. Výpovedná lehota začina
plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede
druhej zmluvnej strane a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného
kalerrdárneho mesiaca.

6. Táto zmluva rradobúda účinrrosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

1 . Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozutneli a na zna\<
toho, že jej obsah zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vóli, ju vlastnoručrre podpísali.

Mgr, Peter Latko
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