
Dodávateľsko -  odberateľská zmluva 

uzatvorená medzi
Dodávateľ: Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum

Štiavnická 5450/16
034 01 Ružomberok
IČO:48292796 IČ DPH:SK1046142053

Odberateľ: Komunálne služby Mesta Ružomberok
Nám. A. Hlinku 1098/1 
034 01 Ružomberok 
IČO:52113043

Článok I.

1.

Predmetom zmluvy je odber autosúčiastok a univerzálnych dielov pre osobné a nákladné 
automobily za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.

Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť tovar v štandardnej kvalite.

Odberateľ sa zaväzuje prevziať tovar v objednanom množstve a v lehote splatnosti zaplatiť 
dohodnutú kúpnu cenu. Pokiaľ odberateľ vyžaduje prevzatie tovaru len určitými osobami, 
vyhotoví sa písomne dodatok k zmluve, kde budú tieto osoby menovite vypísané.

Článok II.

1 .

Dodávateľ zodpovedá za kvalitu a kompletnosť dodávaného tovaru.

2.

Oprávnené reklamácie dodávateľ vybaví v lehote do 30 kalendárnych dní od obdržania 
tovaru. Pokiaľ bude reklamovaný tovar nutné podať na odborné posúdenie, odberateľ bude 
o tom informovaný taktiež najneskôr v lehote do 30 dní.

3.

Záruka na tovar je 24 mesiacov od zakúpenia tovaru. Na tovar niektorých značiek sa vzťahuje 
záruka 12 mesiacov, na repasované diely 6 mesiacov. Objednávateľje povinný pri preberaní 
tovaru tento si pozrieť a riadne sa oboznámiť s jeho stavom.

4.

Dodávateľ nezodpovedá za poškodenie dodaného tovaru objednávateľom alebo inou 
osobou po prevzatí tovaru.



Článok III.

Platobné podmienky

1 .

Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť za objednaný tovar v lehote uvedenej na faktúre. Za tovar 
fakturujeme väčšinou 2-krát mesačne. Faktúry odosielame elektronicky a originály faktúr 
prostredníctvom slovenskej pošty.

2 .

V prípade omeškania platby si môže dodávateľ účtovať úroky z omeškania vo výške 0,05% 
z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Článok IV.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a uzatvára sa na dobu 
neurčitú.

Článok V.
i.

Vzťahy neupravené v tejto zmluve sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného a Občianskeho 
zákonníka.

Všetky zmeny či dodatky k tejto zmluve je potrebné vykonať písomnou formou za súhlasu 
oboch zmluvných strán.

2 .

Dodávateľ si vyhradzuje právo v prípade závažného porušovania ustanovení tejto zmluvy 
okamžite odstúpiť, pričom povinnosti obidvoch zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmlúv 
ostávajú ku dňu odstúpenia nedotknuté.

3.

Zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdržala po 
jednom výtlačku.

V Ružomberku dňa 4. Októbra 2019

V  'Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum


