
Zmluva o Drenáime dávkovacov .

CI.1
Zmluvné strany

Dodávater:
Zastúpený:

Jozef Dereník, Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov
Jozef Dereník
ICO:44417321 DPH:1026241029
Bankovéspojenie: Prima banka a.s. Bardejov, c.ú: 3658776001/5600

Odberater:
Zastúpený:

Gymnázium Leonarda Stockela, Jiráskova 12, 08501 Bardejov
, ,...........................

ICO: 000160911 IC pre DPH: 2020633043

Bankové spojenie:

CI.2

Predmet zmluvy

1, Predmetom zmluvyje dodávka tekutých mydiel: Tork 420601, papierové utierky na ruky Matic: Tork 290076, toaletný

papir T6:Tork 127530, osviežovac vzduchu TORK236004, hygienickévrecká LADY:120/KR

2, Bezplatný prenájom dávkovacov tekutých mydiela to typov : Tork S Box560000 12ks
Bezplatnýprenájom dávkovacov papierových utierok a to typov : Tork Matic 551000 4ks
Bezplatnýprenájom dávkovacov toaletného papiera to typov : Tork TPT6 556000 2ks
Bezplatný prenájom dávkovacov osviežovac vzduchu a to typov : Tork A2 562500 2ks
Bezplatnýprenájom dávkovacov na dámsku hygienu a to typov : Lady 120/KR 1ks

CI.3

Doba platnosti

1, Zmluvasa uzatvára na dobu 24 mesiacov. Platnost a úcinnost nadobúda dnom podpisu oboma zmluvnýmistranami.

2, Zmluva maže byt ukoncená výpovedou ktorejkol'vek zmluvnej strany. Výpoved musí byt druhej zmluvnej strane
dorucená písomnou formou. Po dorucení výpovede zacína prvým dnom nasledujúceho mesiaca plynút 6- mesacná
výpovedná lehota

3, Dodávkytovaru podl'acI. 2 zastávajú pocas výpovednej lehoty nezmenené.

4, Davodom vypovedania zmluvy za strany dodávatera maže byt :

Dlhotrvajúce porušovanie platobnej disciplínyza strany odberatera a odoberanie tovaru, ktorý je predmetom tejto
zmluvy od konkurencného dodávatera.

Neodoberanie spotrebného materiálu do prenajatých dávkovacov v dohodnutých množstvách .

Použitie prenajatých dávkovacov na dávkovanie tekutých mydiel dodaných konkurencnou firmou, ci už sa jedná o
mydlá Tork alebo akékorvek iné .

5, Davodom vypovedania zmluvyza strany odberatera maže byt: jednostranné zvýšenie cien za strany dodávatera bez
predchádzajúcej dohody oboch zmluvných strán, dlhotrvajúce porušovanie dohodnutých dodacích termínov a
dodávaných množstiev.



CI.4

Práva a povinnostiobochzmluvnýchstrán

1, Pocastrvania zmluvy je dodávater povinný dodávat odberatel'ovi všetky produkty uvedené v cI. 2 v množstvách podl'a
požiadaviek odberatera. Odberové množstvá produktov budú minimálne 2 dni pred požadovaným dátumom dodávky
nahlásené dodávaterovi písomnou formou najlepšie mailom resp. telefonicky.

2, Všetky produkty musia byt dodané v zOdpovedajúcej kvalite. V prípade dodávky poškodeného tovaru má odberatel'
nárok na bezplatnú výmenu tovaru v rámci reklamacného konania.

3, Pocastrvania zmluvy je odberatel' povinný odoberat produkty zmienených znaciek výhradne od dodávatel'a a to v
nasledovných množstvách :

Prvý odber:

DalšídOdávaný tovar v tomto sortimente bude v cene 97,24€/6týždnov. Tovar sa bude dopínat podl'a potreby
v rámci dohodnutej ceny 97.24€/6 týždnov.

4, V prípade dodávky produktov, ktoré sú predmetom cl.2 iným dodávatel'om, má dodávatel' právo nepoškodené a
neopotrebované dávkovace odberatel'ovi odobrat.

5, Ak dávkovace budú poškodené resp. opotrebované odberater sa zavazuje ich dodávatel'ovi uhradit v cenníkových
cenách:

Tork S Box 560000. 24 ,24- € / ks, Tork Matic 551000 - 96,96-€/ks, Tork TP T3 556000 - 26,26,-€/ks,

Tork Airfreshener 562500 - 4,44/ks, Dávkovac LADY - 14,40/ks

6, Po uplynutí zmluvy a splnení horeuvedených podmienok má odberatel' právo odkúpit dávkovace za cenu 10% z ceny.

CI.5

Ceny

1, Ceny sú stanovené nasledovne:

Všetky ceny sú uvedené s DPH.

Typ dávkovaca : Pocet kusov Cena za mj Pocet krt./ks
rocne

Tork Tekuté mydlo Hit. 12 5,10 61,20 €
Tork Matic utierka 6 7,62 45,72 €

Tork TPT3 26002 6 1,56 9,36€
Tork A2 562500 4 1,2 4,8€

Lady hygienické vrecká 1 2,1 2,10€
Celkom 123,18 €

Typ dávkovaca : Pocet kusov dávkovacov Pocet krt.l ks pri dodávke Pocet krt./ks
rocne

Tork S Box 560000 12 2/12 13/78
Tork Matic 551000 4 1/6 7/42

Tork TP T3 556000 2 1/3780 3/22680
Tork A2 562500 2 1/4 1/28

Lady 1 1/3 1/21

Typ dávkovaca : Pocet kusov Cena za mj
Tork Tekuté mvdlo lIit. 1 5,10

Tork Matic utierka 1 7,62
Tork TP T3 26002 1 1,56
Tork A2 562500 1 1,2

Lady hygienické vrecká 1 2,1



ti. 6
Platobné podmienky

1, Faktúry za dodaný tovar vystavené v den dodávky tovaru sú splatné do 14 dní oda dna dodania tovaru uvedeného na
danovom doklade na úcet dodávatera v Tatra banke a.s., c. úctu 3658776001/5600. V rámci medzibankových prevodov

sa priznáva tolerancia 3 dni.

2, V prípade nedodržania dátumov splatnosti maže dodávater vystavit odberaterovi penalizacnú faktúru v sume
rovnajúcej sa 0,05 % z dlžnej sumy za každý den omeškania splatnosti faktúry.

CI.7
Záverecné ustanovenia

1, Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, riadia sa vztahy úcastníkov Obchodným zákonníkom.

2, Túto zmluvu možno menit alebo doplnit len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán.

3, Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

v Bardejove dna 23.01.2012

GYf\lal\~ ,,,,"wUM
Leonarda {x:kela
Jlr6sl<ovai2.PO.Box20
08570 BA DE.JOV

A~'~ -----

Dodávater: Jozef Dereník Odberater: RNDr. Marcel Tribus


