
ZÁKLADNÁ ŠKOLA JARO SLA VA SIMANA,
OKTÓBROVÁ 16, VALASKÁ

tel: 048/6176927, 0911650176
e-mail: riaditel@zsvalaska.edu.sk

www.zsvalaska.edupage.sk

DOHODA O PREDDA VKOVEJ PLATBE č. 1/2018
v zmysle ustanovenia §269 ods. 2 Obchodného zákonníka

Zmluvné strany
Základná škola Jaroslava Simaoa

Októbrová 16, 976 46 Valaská

IHtum:1f· J -Ulf
>-,o;;;7;;/p Číslo spisu:

Prílo~,Ý: Vybavuje: O

KLIENT: Základná škola Jaroslava Simana
Októbrová 16, 97646 Valaská

Štatutárny zástupca: Mgr. Štefánia PiIiarová, riaditeI'ka
IČO: 37828401
DIČ:2021608677
Bankové spojenie: PRIMA banka, Č. účtu: 214144100115600
Kontakt: 048/6176927, riaditel@zsvalaska.edu.sk (ďalej len ako "klient")

a

POSKYTOVATEĽ: AlTEC, s.r.o.
Slovinská 12, 821 04 Bratislava

IČO: 43829171
DIČ: 2022512756
IČ DPH: SK2022512756
Bankové spojenie: TATRABANKA, Č. účtu: 2928906300/1100
Kontakt: 02/43632751 (ďalej len ako "poskytovatel"')

Predmet dohody

1. Zmluvné strany sa dohodli, že klient poskytne poskytovateľovi preddavkovú platbu vo
výške konkrétnej objednávky zrealizovanej štatutárnym zástupcom v mesiacoch marec -
november 2018 prostredníctvom internetového kníhkupectva poskytovateľa za objednané
tituly (pracovné zošity, pracovné učebnice, učebnice, metodické komentáre) po podpísaní
tejto zmluvy najneskôr do 7 dní od vystavenia zálohovej faktúry. Poskytovateľ potvrdí
prevzatie každej preddavkovej platby email om.

2. Poskytovateľ sa zaväzuje klientovi dodať nepoškodený objednaný tovar v dohodnutom
množstve do15 dní po úhrade preddavkovej platby spolu s vystavenou faktúrou.

Záverečné ustanovenia

1. Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to od 10.3.2018 do 31.11.2018. Dohoda nadobúda
platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

2. Táto dohoda bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach. Každá zo zmluvných strán obdrží
po jednom vyhotovení.

3. Zmluvné strany prehlasujú, že dohoda bola nimi prečítaná, jej obsahu porozumeli a na
znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. Účastníci tejto dohody súčasne prehlasujú, že táto
dohoda nebola uzatvorená v tiesni, ani za iných nápadne nevýhodných podmienok, že je



pre nich vzájomne výhodná a že pri podpisovaní tejto dohody nebol na nich vyvíjaný
nátlak v žiadnej forme.

Vo Valaskej, 09.03.2018
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