uzatvorená podl'a

Rán rcová dohoda

q\

409 a trasl. ustanovení Obchodrrého zákorrníka

,

čl.t
ZMl uvŇa srnany

Kupuiúci:
Centrum sociálnych sltržieb SYNNÓM !A
Sv. Gorazda291813 0l0 08 ŽtI-INa

rČo: ooo+z69], DIČ: 2020689297
IBAN: SI(7l 8180 0000 0070 0048 5214
zastťrpený: Ing. Aneta Vavríková

- riaditt,|'ka

Predávajúci:
ZaFra Group, s.r.o.
Zvolenská 117719 01008 Ži|ina

tČo: +l qt3000, DIČ: 2O239l 0009

IBAN: SI(08 0900 0000 0050 4945

446()

zastťlpený : Irig. Františ ek Zav adll - kona1.., l'

čl.z

1,1tF]l)MET

ZMLUVY

Predmetonr zmluvy sú obchodné, dotlacie, í'al<turačné,platobné a iné podmienky pri
nákupe počítačovejtechniky (osobrré počítačes príslušenstvom, monitory, tlačiarne,..),
telekomunikačnej techniky (prostriedl(y pre obrazové a zvukové spojenie) a spotrebného
materiálu na základe ponuky predáva.jticeho a objednávky kupujúceho.

čt. g

PONUKA TOVARU ,\ UPLATNENIE OBJEDNÁVKY

1. Predávajírci predklaclá

krrpujťrcemr"r

na požiaclanie písonrnťtcenovťt ponuku na

tovar,

Ponuka t,trusí obsahovat'
a/ Názov zr drulr tovaru
b/ Merné jednotky
c/ Kťtpnrr centl za jedrrotku množstvzt, vt,átane clopravy, cenrt, dodávatel' nie je
platca DPřI.
:

l,,,/

V

prípade nedoručenia písomnej cenovc,j ponuky v určenonr termíne, kupujúci považuji za
aktuálnu poslednú doručenúcenovú ponuku, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
2. Kuprrjťrci na základe cenovej ponukv vyhotoví objednávku a túto doručípredávajúcernu
poštou alebo elektronickou poštorr.
3. Preclávajúci potvrdenú objedrrávku clcrručíkupujúcemu v termíne do dvoch pracovných dní.
V prípade, že predávajúci terrto termín ncdodrží,kupujúci má za to, že predávajúci objednávku
akceptoval a v plnom rozsahu potvrdil.

čt. l
Kť]pNA cENA
Predávajťrci a kupujúci sa dohodli, že kťrpna cena tovaru sa rozumie cena franko sklad
kupurjťrceho, vrátane dovozu tovaru,

čt.s
DODANIE TOVARU

1.

Predávajúlci realizuje dodávktr tovítt,Lt v termínoclr, tniestach a lehotách dohodnutých v

ob.jedrrávkach. Predávajťrci po dodaní tovltru zašle kupujúcemu ťaktúrr,r.

čl. o

KVALI,IA foVARU A ZÁRUKA
l

.

Predávajúci rrrčíkupujúcetrlu za to. žc preclaný tovar zodpovedá akosťor"r platrrýrrr nornránr.

2.

Predávajťrci lrrčíza kvalitrr tovaru. V prípade skrytýclr nedostatkov má pt,ávo ktrptrjúci
r"rp l atnit' rek lamác irr rr preclávaj ťrceho b ez zby točnél.o odkladtr.

3.

KLrprrjúci .|e oprávnený zaslat'preclál,ajťrcetrru oznátrrenie

- reklarnáciu na nedostatky po

prebratí tovaru do 15 dní,

4.

Predávajúci je povinrrý vybavit' opt,l'rvnenťr reklamáciu v termíne do 30 dní odo dňa jej

trplatrretria.

PRECHOD

V

čt.l

l,ASTNÍcxrHo pnÁva

Znrluvné strany sa dolrodli, že kupujúrci rraclobúrda vlastrrícke právo k dodarrórnu tovaru dtionr
jelro zaplatenia.

Ět.s

PLAT,() ltNE PODMIENKY
l

.

I(ťrpnu cenu tovaru predávajúci vr účtLrjekupujťrcenru na základe pracovného záznatntl
faktútrou, ktot,á rrrusí obsalrovat'
a/

číslodar"rovélro dokladr,r

:

ll

b/ čísloťrčtupredávajťrceho v sťrlacle s
c/ daňové identifikačnéčíslo
d/ dátum zdaniteťného plnenia

č1,1

faktury
f/ deň splatnosti faktury
g/ presný názov fakturovaného tovaru
h/jednotkovú cenu tovattt
i/ nie je platca DPH
j/ sumu jednotlivých druhov tovat,u a služieb celkom,
e/ deň odoslania

2.

Pledávajúci je povinný vystavit' faktťrru v súlade s právnymi predpismi a to najskór v deň
splnenia dodávky a tirto doručit'kupujťlce mrr.

3.

Kúpnrr cenu za prevzatý tovar je krrprrjúci povinný zap\atiť po obdržaní faktúry na
r"rvedený v č1.1 tejto zmluvy prevodným pr,íkazonr do 7 dní odo dňa doručenia kupujúcenru.

ťrčet

4. V

prípade oneskorenej úhrady faktúry rná predávajúci právo vyúčtovaťkupujúcemu
znrluvnú pokutrr vo výške 0,05 Yo zakažrlý deň omeškania.

zÁvEREč]N#ů3raNovEN lA

1, Táto zmlrrva nadobúda platnost' od 1, 6. 2022 aúčinnosťnasledujúcim dňom po
zverejnení na webovom sídle objednávateťa, Zmluva sauzatvára na dobu určinr 2 roky, t. j.
31.05.2024.

2. Zmluvné strany sa

dolrodli, že výpovedná doba zo zm\uvy, prípadne akéhokol'vek jej

ustanovenia je jeden mesiac po doručerrír,ýpovede druhej strane.

3,

Zrnluvné strany móžu zmluvu meniť l<edykol'vek len písomnou formou na základe dohody
zmltrvných strán formou dodatku.

4.

Preddavok na dodávaný tovar sa nebtrde poskytovať.

5.

Právne vzťahy neupravené touto zmlrrvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonnika SR v platnom zneni,

6,
Y

Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch,každá strana obdržijeden rovnopis.

Žiltne clňal3

,

l

L05.2O2_
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léo:ltMls

I rrg. Františ ek Zavadll
ZaFra Grottp, s.r.o

V Ži|íne dria: 31.5.2022

|-

Centrum sociollycl

SYNNo1,

zszs/s, oto
Vysunuté procovil
Gorozdo 2977 l 2, MoYzeso\
sV. Gorozdo

SV.

lČo:0064769l, DlČ: 2020689297,

(

Vavríková \"\Jr--;
riaditel'ka CsS SYNNÓnrtn
Ing. Aneta

