Zmluva
o dodávke výkonov a tovarov v zmysle zákona NR SR č. 523/2004 Z.z.
Zmluvné strany:

Objednávateľ:
Tríbečské osvetové stredisko v Topoľčanoch
štat. zástupca.:
Bc. Július Kraj čík, riaditeľ TOS
sídlo:
Stummerova 385/16, 955 35 Topoľčany
IČO:
36102598
DIČ:
2021468218
bankové spojenie: VÚB Topoľčany
číslo účtu:
2394265157/0200

a

Dodávateľ: LaŠ, s. r. o.
štat. zástupca: Ján Lipovský
sídlo: Tovarnícka 2, 955 01 Topoľčany
IČO: 36555720
DIČ: 202199379
IČ DPH: 2021299379
registrácia: Zapísaný v OR Nitra v odd.l Sro vo vložke č. 14259/N
bankové spojenie: Tatrabanka
č. účtu: 2929841422
uzatvárajú túto zmluvu:

I.

PREDMET ZMLUVY
Predmetom zmluvy je dodávka tovaru - čistiacich a definfekčných prostriedkov podľa
objednávky kupujúceho. Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar v štandardnej kvalite.
Objednávateľ sa zaväzuje prevziať tovar v objednanom množstve.

II.
ŠPECIFIKÁCIA DODÁVKY
Predávajúci je povinný dodať a kupujúci odobrať tovar v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.
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III.
PREDMET DODÁVKY
Miestom dodávky tovaru je Tríbečské osvetové stredisko v Topoľčanoch, Stummerova 385/16.
Tovar sa považuje za prevzatý momentom odovzdania kupujúcemu.

IV.
FINANČNÉ PODMIENKY
1. Kupujúci je povinný zaplatiť tovar formou faktúry na účet predávajúceho a to v termíne
splatnosti uvedenom na faktúre. Pri úhrade faktúr predávajúci môže kupujúcemu účtovať úroky
z omeškania 0,1% z dlžnej sumy za každý omeškaný deň.
2. Predávajúci je povinný dodať tovar v stanovenom termíne do 15 dní, za každý omeškaný deň
zaplatí 0,1% z ceny tovaru.

V.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.
2. Zmluva je uzatvorená na dobu 3 rokov od podpísania zmluvy.
3. Zmluvu je možné zrušiť:
a.) písomnou formou oboch zmluvných strán
b.) odstúpením jednej zo strán
4. V prípade porušenia podmienok jednou zo zmluvných strán môže dotknutá strana od
zmluvy odstúpiť. V takomto prípade je strana, ktorá spôsobila škodu ju poškodenej
strane nahradiť.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluve porozumeli v celom jej obsahu.
6. Vzťahy neupravené v tejto zmluve sa budú riadiť ustanoveniami obchodného a občianskeho
zákonníka. Výpovedná lehota zmluvy je trojmesačná ak sa obidve strany nedohodli inak.
Zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch pre každú stranu jeden exemplár.

