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nÁnncovlzwt_,WA o DoDANí tovaRov A po§KyrovaNí
sr.,,užrnn

uzawetá v súlade s § 269 ods, 2 zák. č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platrrom mern
(ďalej len,,Obchodný zákonník")

ČHnok 1

1.1 obchodné meno: Materská škola Chmelinec 14t1l 6, Púchov

Sídlo: Chmelinec 14ll l 6, Púchov

Ičo: 36129682

DIČ: 202t669149

Štatutárny orgán: Danka Černičková, riaditel' školy

(ďalej len,,obj ednávatel"')

1.2. obchodné meno:
U no uc ih_ 

'}^uo 
L - 9r}A

Sídlo: J*^L- L,iI). ,tC,íl l1 Pr,. Llov

IČo: 5} 48l \4 u

Zápis:

DIČ: ,ť033 €LI-B51
lč npH: su_ /ía35 6JÁ 851
Štatutárny orgán:

Bankové spojenie:

IBAN:
BIC: S [64'1srro DoOc ooqc 05o5 t\48

(ďalej len,,dodávatelo")



čtánok z

Predmet zmluvy

1.

)

Predmetom tejto anluvY je závázok dodávatel'a poskytnúť objednávateťovi služby a
tovary ŠPecifikované v tomto článku zmluvy riadne, v dojódnanom termín e a za
dohodnufých Podmienok v zmysle tejto zmluvy a je-dnotlivých objednávok
objednávateťa, a záv'ár,ok objednávateti za poskyinute stuZty u to.rury zaplattť
dodávateťovi odmenu vo výške dojednanej podťa .1'ednoilivirctr ot3eonavot
objednávateťa aza podmienok dohodnutých v tejio 

"Lloo".S.}ŽiTi _ťu ínu. ýČÝtv ,tejto zmluvy rizumejú nasledovné činnosti: a)
S4Y'vis eilruqc{rl} lot_Lrr"ol4+ _ _ _, b) iné s predmetom súvisiace činnosti podťá

požiadaviek obj ednáv ateí a; (d'Ój len,,iiužby'').
Tovarom sa na účely tejto zmluvy rozumejú nasledorrné tovary: a)

, b) iné s predrnetom súvisiace tovary podťa
požiadaviek objednávateťa; (ďalej len,,tovary'').

Čtánok s

Spósob dodania tovarov a poskytovania sluáeb

1. Dodávateť sa zavázuje dodať tovary a poskytnúť služby v termíne, v mieste plnenia av rozsahu ŠPecifikovanom v tejto zmluve a v zmysle písomných objednávok
objednávateťa.

2, Objednávateť je oPrávnený zaslaf.Bbjednávku na tovary a služby aj písomne na e-maildodávatel,a:Wríjátieobjednávkydodávatel'p"t'.dipísomne(stačíe-
mailom) objeclnávateťovi. Objednávka musí obsahovať minimálne názov a množstvo
PoŽadovaných tovarov a rozsah pažadovaných služieb, požadovaný termín dodania,
dátum, pečiatku a podpis oprávnenej osoby objednávatel'a.

3. Dodávateť sa zavázuje o poskytnutých službách a skutočne strávenom čase viesť
písomnú evidenciu (d'alej len,,ýkaz prác'').

4. Objednávateť nadobúda vlastrrícke právo k tovarom ihneď po ich ptevzatía podpísaní
dodacieho listu.

5. NebezPeČenstvo ŠkodY Prechádza na objedn ávateta dodaním tovarov po podpise
dodacieho listu.

6. Dodávateť sa zav'ázltje poskytnúť na tovary záruénidobu v kvaní 2 roky, ktorá zaěina
plynúť odo dňa jeho prevzatia a podpisu dodacieho listu.

7, Objednávateť je Povinný pisomne oznámiť dodávateťovi vady tovaru, ktoré zistil
dodaíočne po podpise dodacieho listu, a to bez zbytočného o,dkladu, po tom, čo vady
zistil. Dodávateť' je Povinný k oznámeniu podťá predchá dzajtrcej vety sa písomne
vyjadriť do 48 hodín a navrhnúť spósob odstránenia vady.

8, Zmluvné skanY sa zavánljú navzájom sa včas informovať o všetlcých skutočnostiach
rozhodných pre spoluprácu podťa tejto zmluvy,

9, Objednávateť PoskYUre dodávatel'ovi súčinnoiť pot .bnú pre riadne dodanie tovarov a
poskytnutie služieb, a to najmá tym, že:



zabezpečí pripravenosť pracoviska, kde sa budú dodávať tovary a poskytovať
služby a pripravenosť zariadení, na ktorych sa služby budú poskytovať;

1.

2,

po dobu realizácie zmluvy sa zav'ázuje umožniť dodávateťovi, resp. jeho
zamestnancom, pdstup do miesta plnenia za" dodržania prevádzkovYch
podmienok obj e dnáv ateť a;

ak sa vyskytne nevyhnutná potreba ďalších podkladov a informácíi na riadne
poskytovanie služieb a dodanie tovarov, v najkratšej technicky možnej lehote mu
tieto objednávateť poskytne; v pdpade objektívnych dóvodov znemožňujúcich
dodržanie tejto lehoty je objednávateť povinný tuto skutočnosť dodávateťovi
oznámiť a dohodnúť s ním ďalší postup.

Článot< 4

Termín a miesto plnenia

Miestom poskYnutia služieb a dodania tovarov bude ptevádzka objednávateťa v meste
Púchov alebo sídlo objednávateťa podťa ělánku 1 ods. 1.1 tejto zmluvy.
Služby budú poskytované a tovary dodané za odmenu podťa jednotlivých písomných
objednávok objednáv ateť a, doručených dodávateťovi.

čtánok s

Cena a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dodané tovary a poslrytnuté služby bude určená
jednotlivo dohodou, podťa množstva dodaných tovarov a rozsahu služieb uvedených v
jednotlivých objednávkach objednávatel'a, ra základe dohody objednávateťa a
dodávateťa. V prípade nesúhlasu s cenou podťa objednávok objednávateťa sa zmtuvné
strany zavázujú rokovať v dobrej viere o odmene za tavary a služby, ktoré majú byť
poskytnuté.

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

daňou zpridarcj hodnoty (DPH).
3. Dodávateť vystaví fakturu najskór k prvému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho

po mesiaci, v ktorom sa služby poskytli a tovar dodal. Splatrrosť faktúr je 10 dní odo
dňa ich doručenia objednávateťovi.

4. Faktura - daňový doklad musí obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými
právnymi predpismi.

5. Doručovanie faktur dodávateťom §a realizuje plednostne elektronickorr formou na e-
mailovéadresyobjednávateťa: _ ---^

6. Faktura je utrraóene dňom pri}ísania pdslušnej lat to.ov.o*: ei^tt y "u účet
dodávateťa uvedený vo fakture a v článku 1,.2tejto zmluvy.

'l. Zmluvné strany nemajú právo jednostranne započítať voči druhému účastníkovi
akékol'vek peňažné pohťadávky bez písomného alebo ústneho súhlasu druhej zrnluvnej
strany. Zmluvné strany taktiež nemajú právo bez písomného súhlasu druhej nnluvnej
strany postupiť na tretiu osobu akékol'vek peiažné pohťadávky voči dnrhej zrnluvnej
stráne.



3.

1.

2.

1.

2.

čHnot< o

Doba trvania zmluvy a spósob jej ukončenia

zmluva savzaílára na dobu neurčitu a to od odo dňa jej podpísania.
Zmluw je možné ukončiť: A. dohodou strán ku dňu uvedeného v písomnej dohode;
alebo B. písomnou výpoveďou ktorejkolŤek zmluvnej strany bez uvedenia dóvodu, s
l-mesaČnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína ptynúť od nasledujúceho
dňa po doručení písomnej rlýpovede.
Ak objednávateť bude v omeškaní so zaplatením ktorejkoťvek oprávnene fakturovanej
sumy o viac ako 15 dní, dodávateť má právo odstupiť od tejto zmluvy. Úeinry
odstupenia nastávajú dňom doručenia písomného vyhotovenia tohto jednostranného
písomného právneho úkonu druhému účastníkovi.

článot< 7

záverečné ustanovenia

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
AkékolVek zmeny alebo doplnenia tejto anluvy je možné vykonať len formou
písomného očíslovaného dodatku, ktory bude podpísaný oboma zmluvnými stranami.
Zmluvné strany sa týmto dohodli, že ich závázkový vzťah, upravený zmluvou a spory
z neho vzrriknuté, sa budú riadiť slovenskými právnymi predpismi _ Obchodným
zákonníkom a súvisiacimi právnymi predpismi.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopiso ch, z ktorych jedno vyhotovenie obdrží
každá zo zmluvných strán.
V pdpade akejkolŤek zmeny identifikačných údajov zmluvných strán uvedených v
záhlavi tejto zmluvy, sú zmluvné strany povinné tuto skutočnosť vopred písomne
ozrámiť druhej zmluvnej strane.
Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva je podpisovaná podl'a 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. Zmluvné strany sa
zav'ázujÚ, Že neplatrré alebo neúčinné ustanovenie bez zbytočného odkladu nahradia
tak, aby bol v čo najváčšom možnom rozsahu dosiahnutý účel, ktory v čase uzavretía
tejto zrnluvy sledovali neplatným alebo neúčinným ustanovením. Obdobne budú
zmluvné strany postupovať aj v prípade, ak sa zistí, že niektoré z ustanovení tejto
zmluvy je nevykonateťné.
Akékol'vek prípadné spory ťykajúce sa tejto zmluvy alebo inak súvisiace s touto
zmluvou budú riešené prednostne rokovaním a dohodou zmlurmých strán.

ŤJ.

4.

5.

6.

7.

8.
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tOl1dňav
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MATERsK aswo?L
Chmelinec 1411 ,^pucHov \9

lJl^-^,}, t|-L
Dodávatel'Objednávatelo


