
                                              Kúpna zmluva
       uzatvorená podľa ustanovení § 409 a nasl. Občianského zákonníka

                                                       I. Zmluvné strany 

ODBERATEĽ:         Stredná odborná škola obchodu a služieb
                                   T.Vansovej č.2, 955 01  Topoľčany
  
V zastúpení:              Mgr. Milan Naňo - riaditeľ
Bankové spojenie:     Štátna pokladnica, Bratislava 
Číslo účtu:                 7000308402/8180
IČO:                           00893480
DIČ:                           2020419665
IčDPH                        SK2020419665                                                      /ďalej len odberateľ/

DODÁVATEĽ:        Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. 
                                  Diaľničná cesta 27, 903 01 Senec 

V zastúpení:              Maurer Gerhard – Country Manager 
Bankové spojenie:     Tatra Banka a.s. 
Číslo účtu:                 2627820212/1100 
IČO:                          35 840 790 
DIČ                           SK2020262629 
e.mailové adresy pre objednávky: office@hagleitner.sk,                               
                                                                                                                     (ďalej len dodávateľ)

                                                       II. Predmet zmluvy 

1.  Predmetom  tejto  zmluvy  je  záväzok  dodávateľa  dodať  a  záväzok  odberateľa  odobrať
odberateľom objednané  množstvo a druh tovaru: 
    -umývacie a oplachovacie prostriedky do myčky riadu, dezinfekčné gely a antibakteriálne
mydlo 
     CPV :  39831220 – 4  odmasťovacie prostriedky
                 33741300 -  9  dezinfekčné prostriedky na ruky
                 33711900 – 6  mydlá tekuté

    za  podmienok  uvedených  v  tejto  zmluve.  Sortiment  výrobkov  a  ceny  sú  uvedené  v
priloženom Cenníku dodávateľa,  ktorý bol dohodnutý na základe cenovej ponuky pre druhy
tovaru v ňom uvedených a ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (príloha č. 1). 

   2. Predmetom tejto zmluvy je tiež dodávka tovaru, ktorý je uvedený v katalógu čistiacich
potrieb (prílohe č. 2),  avšak len v tom prípade, ak odberateľ objednávkou prejaví záujem o
taký druh tovaru a zároveň dodávateľ potvrdí, že je schopný zabezpečiť dodávku takéhoto
tovaru. 

   3. Obe zmluvné strany sa ďalej dohodli že predmetom zmluvy budú aj nasledovné služby
poskytované dodávateľom pre odberateľa: 
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    - bezplatný kontrolný servis dávkovačov, ktoré sú vlastníctvom odberateľa, v rozsahu 1 x
za štvrťrok (typy dávkovačov, spôsob používania, a ostatné údaje o dávkovačoch sú uvedené
v osobitnom protokole, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy), 
          -  dodávku tovaru s bezpečnostnými a technickými listami na základe lokálnych
legislatívnych požiadaviek a podmienok, 
    -  návody  a  inštrukcie  na  používanie  tovarov,  vrátane  bezpečnostných  pokynov  v
slovenskom jazyku, 
    -  v  prípade  technického  problému návšteva pracovníka  technického servisu zo strany
dodávateľa v termíne do 3 pracovných dní 
                                                                 

III. Miesto plnenia

Kuchyňa SOŠ obchodu a služieb, Mudroňa 2, Topoľčany
 

IV. Objednávky tovaru a termín plnenia

1. Tovary budú dodané v čase, množstve a druhu určenom v objednávke odberateľa doručenej
dodávateľovi telefonicky alebo emailovou poštou. 
2. Dodávateľ požaduje predkladanie objednávok tovaru 5 dní pred realizáciou dodávky. 
3. Po dohode s dodávateľom môže byť uskutočnená dodávka tovaru aj v skrátenom termíne,
na základe telefonickej, príp. faxovej objednávky s dohodnutým termínom dodania. 

V. Cena tovaru a čas plnenia zmluvy

1. Cena predmetu zmluvy podľa článku II. bodu 1 je dohodnutá na základe cenovej ponuky
pre druhy tovaru   v nej uvedené (cenová ponuka, príloha č. 1), pri predpokladanej hodnote
plnenia zmluvy na obdobie  24 mesiacov , od 1.2.2022-31.1.2024 , čo predstavuje čiastku
menej ako 5000 bez DPH,  prípadne do vyčerpania finančného limitu určeného na nákup
predmetu zákazky . 
2.  Vo  výnimočnom  prípade  poskytne  dodávateľ  odberateľovi  zľavy  viazané  na  rôzne
kategórie tovarov dodávateľa. 
3.  Zmluvné  strany  sa  tiež  dohodli,  že  o  zmene  ceny  je  povinný  dodávateľ  informovať
odberateľa písomnou  formou. Platnosť zmenenej ceny je možné aplikovať až v nasledujúcej
objednávke. 
4. V cene tovaru sú zahrnuté aj náklady spojené s dodávkou na miesto plnenia tejto zmluvy. 
5. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že predajné ceny tovarov, ktoré nie sú uvedené v cenovej
ponuke  budú vychádzať z platných cenníkov dodávateľa.  
6. Odberateľ nadobúda vlastnícke právo k dodanému tovaru momentom jeho prevzatia. 

                                              VI. Fakturácia a platobné podmienky 

1. Dodávateľ vystaví na každú dodávku tovaru faktúru, ktorú je odberateľ povinný uhradiť do
14 dní odo dňa jej doručenia dodávateľovi prevodným príkazom na účet dodávateľa. 
2.  Vystavená faktúra od dodávateľa musí obsahovať všetky náležitosti  daňového dokladu,
odkaz na dodací list potvrdený odberateľom, dátum dodania tovaru, lehotu splatnosti, odkaz
na platnú zmluvu. V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, odberateľ
má právo vrátiť  faktúru  dodávateľovi  bez  zaplatenia  a  požiadať   o  jej  doplnenie.  Lehota
splatnosti takto opravenej faktúry začne plynúť následne od jej doručenia. 

                                                         VII. Záverečné ustanovenia 



1. Otázky, ktoré v tejto zmluve nie sú upravené, sa budú riadiť platnými právnymi predpismi. 
2.  Dodávateľ  nezodpovedá  za  neplnenie  predmetu  zmluvy  ak  prekážky  plnenia  vznikli  z
dôvodu problémov výrobcu,  ktoré znemožnili dovoz, obstaranie a použitie predmetu zmluvy
v SR. V prípade vzniku takýchto prekážok plnenia  zmluvy je dodávateľ povinný do 7 dní od
ich  zistenia  písomne  informovať  odberateľa  o  uvedených  skutočnostiach   a   navrhnúť
náhradné riešenie. 
3. Obe zmluvné strany sa dohodli, že odberateľ počas trvania tejto zmluvy bude objednávať
predmet tejto zmluvy  výlučne od dodávateľa. 
4.  Každá zmluvná strana je oprávnená túto zmluvu vypovedať s 2-mesačnou výpovednou
lehotou, ktorá začne plynúť   prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede a to
aj bez uvedenia dôvodu. 
5.  Akékoľvek  zmeny  tejto  zmluvy  alebo  jej  dodatky  môžu  byť  vykonané  iba  písomnou
formou a musia byť podpísané obidvomi zmluvnými stranami. 
9.  Zmluva  je  vyhotovená vo 2  vyhotoveniach  s  platnosťou  originálu  pre  každú zmluvnú
stranu. Každá zmluvná strana   obdrží po 1 vyhotovení. 
10. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na www
stránke odberateľa. 
11.  Obe  zmluvné  strany  prehlasujú,  že  obsah  zmluvy  vzájomne  dohodli,  po  napísaní  si
zmluvu prečítali, obsahu porozumeli a na znak súhlasu vlastnoručne podpísali. 

V Topoľčanoch  dňa: ...28.1.2022. ...                     

...................................................                                       ...........................................................

      Mgr. Milan Naňo                                                                   Maurer Gerhard 
             riaditeľ                                                                          Country Manager












