Zmluva o dodávke tovaru
č. 2015/411-1342
Objednávateľ:
Obecný úrad Dolný Štál
v zast. Tomáš Horváth, starosta obce
ul. Mateja Korvína č.676/2
930 10 Dolný Štál
IČO:
00305430
DIČ: 2021002104
Bankové spojenie: VÚB a.s. Dunajská Streda,
IBAN SK 42 0200 0000 0000 19023122
Dodávateľ:

REKOMO spol. s r.o.
IČO: 18049583
Sídlo: Múzejná 2, 929 01 Dunajská Streda
DIČ: 2020366183
IČ DPH: SK2020366183
poverená osoba za dodávateľa: Zoltán Kosár

I. Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je upraviť vzájomné vzťahy pri dodávke tovaru pre objednávateľa klinové remene a ostatné súčiastky do poľnohospodárskych strojov podľa výberu objednávateľa.
II. Rozsah zmluvy
1) Rozsahom tejto zmluvy je dodávka tovaru v obchodných priestoroch dodávateľa podľa
výberu druhu a množstva poverenou osobou v maximálnej hodnote do 1000 eur/kalendárny rok.
III. Povinnosti objednávateľa a dodávateľa
1) Objednávateľ si zabezpečí dopravu tovaru sám na vlastné náklady
2) Dodávateľ je povinný vystaviť dodací list za dodaný tovar objednávateľovi
3) Poverená osoba za objednávateľa potvrdí so svojim podpisom dodací list
IV. Fakturácia a splatnosť
1) Dodávateľ bude účtovať objednávateľovi za dodaný tovar faktúrou vystavenou vždy
v lehote do 10. dňa ďalšieho mesiaca po dodaní tovaru za celý mesiac s platnosťou 14 dní. Prílohou
faktúry budú dodacie listy potvrdené poverenou osobou objednávateľa za daný mesiac
2) Objednávateľ uhradí faktúru dodávateľa bez omeškania
V. Doba trvania zmluvy
1) Strany sa dohodli na dĺžke trvania tejto zmluvy odo dňa podpísania, na obdobie do
31.12.2015.

2) Zmluvu možno ukončiť vzájomnou dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou, 1-mesčnou
výpovednou dobou, ktorá začne plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca od doručenia
výpovede druhej zmluvnej strane.
3) Sporné otázky sa riešia prednostne rokovaním zmluvných strán.
VI. Záverečné ustanovenia
1) Zmluvu možno zmeniť len vzájomnou dohodou účastníkov.
2) Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane po jednom
vyhotovení.
3) Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, v plnom rozsahu, bezvýhradne s ním
súhlasia a na znak súhlasu ju podpisujú.
4) Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú touto zmluvou upravené, vrátane
záruky na dodaný tovar sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného a Občianskeho
zákonníka.
.
V Dolnom Štále, dňa ...............................................
Objednávateľ :

......................................
Tomáš Horváth
starosta obce

Dodávateľ:

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

