Zmluva o poskytnutí služieb pre prioritného zákazníka spol. Hygoland s.r.o.
Podra §409 a nasi. Obch. zákonník

Zastúpený: Fedor Racík - konate ľ spolo č nosti
( Ďalej len ,,dodávate ľ )
Od berate ľ:
Materská škola
Cesta k vodojemu 386/4
010032ilina
I ČO: 379 05 121
DI Č : 20 21 759 905
Zastúpený: Tatiana Zuberová
( Ď alej len ,,odberate ľ )

Predmet zmluvy
Zrnluva upravuje práva a povinnosti strán pri nákupe hygienický zásobníkov a nápiní
spolo č nosti HygoLand s.r.o.

Zmluvné podmienky
1. Zásobníky uvedené v prílohe č .1 budú odberate ľovi dodané dodávate ľom za zvýhodnenú cenu 5
EUR bez DPH za 1 ks.
2.

Odberater sa zaväzuje pri podpise zmluvy odobra ť a zaplati ť nápine v dohodnutom sortimente
a rnnožstve zodpovedajúcom výške minirnálneho objernu odberu uvedeného v prílohe tejto
zmluvy.

3.

Odberate ľ sa zaväzuje po čas trvania zmluvy odobra ť a zaplati ť nápine v dohodrtutorn sortirnente
uvedenorn v prílohe č .1.

4.

Počas trvania zmluvy je odberate ľ povinný ciop ĺň a ť zásobniky výhradne nápl ň ami, ktoré bude
objednáva ť u dodávate ľa. V pr ĺpade, že dodávate ť nebude schopný doda ť odberatetovi
dohodnutý sortirnent a množstvo, je oprávnený doda ť iný sornent, avšak porovnate ľný
s dohodnutýrni nápl ňarni.

S. Zmluva je zavretá na ur č itý čas. D ňom podpisu zmluvy oprávnenýrn zástupcom dodávate ľa
dochádza k za č iatku zrnluvného vz ťahu. Pred uplynutím lehoty trvania zrnuvy je rnožné zrnluvu
ukon čiť iba dohodou oboch zrnluvných strán alebo výpove ďou. Výpovedná lehota je 3 rnesiace
a nadobúda ú č innosť od 1 d ňa v rnesiaci nasledujúcom po doru čení výpovede druhej zrnluvnej

strane na adresu uvedenú v zmluve. Za doru čenú sa rovnako považuje zásielka ktorú si adresát
nevyzdvihol a to 15 d ň om odo d ň a podania zásielky.
6.

Dodávate ľ si vyhradzuje právo ukon č iť zmluvný vzťah z nasledovných dávodov:
1. Odberate ľ použije nápine od iných dodávate ľov.

7.

V prípade porušenia zmluvného vz ťahu vyplývajúceho zo zmluvy a týmto ukon čenia zmluvy zo
strany dodávate ľa, je tento oprávnený k demontáži všetkých hygienických zásobníkov
u odberate ľa bez náhrady a to do 15 dní od ukon čenia zmluvy. Za poškodený a nefunk čný
zásobník sa odberate ľ zaväzuje uhradi ť dodávate ľovi sumu 15 EUR za 1 kus najnesk6r do 15 dní
od demontáže.

8.

Zmluva je uzavretá, pokia ľ nebolo dohodnuté inak na dobu 36 mesiacov a nadobúda ú činnosť
d ň om podpisu všetkých strán. Akéko ľvek zmeny a dodatky musia by ť doru čené písomne
a podpísané všetkými zmluvnými stranami.
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Príloha č 1. zmluvy o poskytnutí služieb pre prioritného zákazníka spol.
Hygoland s.r.o.

1. Dohodnuté typy zásobníkov a nápiní:
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