Zmluva o poskytovaní a sprostredkovaní Produktov ECOHolding s.r.o.
č. 111 111 11/2018 (ďalej len „Zmluva“)
Uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení medzi zmluvnými stranami:
Názov:

ECOHolding s.r.o.

Sídlo:

Tolstého 2, 040 01 Košice

IČO:

45 344 710

DIČ:

2022957475

IČ DPH:

SK2022957475

Tel.:

0917 333 130

E-mail:

info@ecoholding.sk

Tatra banka:

2924915904/1100

IBAN:

SK70 1100 0000 0029 2491 5904

BIC (SWIFT):

TATRSKBX

Podnikateľský subjekt je zapísaný v Obchodnom registri okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, vložka č.: 24858/V
V mene spoločnosti koná:
Ing. Jozef Tomčo, konateľ
(ďalej len „ECOHolding s.r.o.“)
a

Názov/Obchodné meno:
Sídlo/Miesto podnikania:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Tel.:
E-mail:
V mene spoločnosti koná:
(ďalej len „Klient“)
(spolu ďalej len „Zmluvné strany“)

ECO Stratéga
Poskytovateľ súhlasí, že komunikácia, fakturácia a uzatváranie zmlúv na diaľku bude prebiehať v elektronickej podobe, čo zodpovedá základnej
filozofii ECOHolding s.r.o.. Elektronickú komunikáciu považujeme za základný motivačný nástroj efektívneho podnikateľského prostredia, ktorý
prispieva k ochrane životného prostredia. Efektívnym využívaním moderných elektronických komunikačných prostriedkov spolu môžeme
dosiahnuť pozitívny dopad na životné prostredie a zároveň znižovať prevádzkové náklady, šetriť čas a pomáhať udržať zelenú planétu aj pre
ďalšie generácie.

Pred tlačou tohto dokumentu zvážte dopad na životné prostredie a súvisiace náklady. Využívaním elektronickej komunikácie môžete ročne ušetriť až 20 balíkov
papiera. Zachránite tak jeden strom určený na výrub a zároveň ušetríte priemerne 382,20 € na prevádzke tlačiarne.

ECOHolding s.r.o.
Tolstého 2, 040 01 Košice

IČO:
IČ DPH:
Tel.:
E-mail:

45344710
SK2022957475
0917 333 130
info@ecoholding.sk

I. Predmet Zmluvy
1.1.

1.2.

1.3.

Na základe objednávky Klienta sa Dodávateľ zaväzuje pre Klienta, resp. jeho zamestnancov (Užívateľov) alebo pre iné osoby
určené Klientom dodávať Produkty a prostredníctvom nich zabezpečovať sprostredkované poskytovanie služieb vo vybraných
Prevádzkach Poskytovateľa, ako aj dodávať ďalšie služby Klientovi.
Klient sa zaväzuje prevziať Produkty, ktoré si objednal, využiť sprostredkované služby podľa bodu 1. tohto článku Zmluvy a zaplatiť
Dodávateľovi dohodnutú cenu, poplatky a náhrady vo výške uvedenej v aktuálnom Sadzobníku odmien a Poplatkov (ďalej len
Sadzobník - K).
Klient vyhlasuje, že sa prostredníctvom osôb oprávnených konať v jeho mene oboznámil s Podmienkami používania produktov
ECOHolding s.r.o. - Klient (ďalej len PPP - K), ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tejto Zmluvy a súhlasí s tým, aby sa vzťahy medzi
Zmluvnými stranami spravovali, pokiaľ nie sú upravené v tejto Zmluve, aktuálnymi ustanoveniami PPP - K. Definície uvedené vo
PPP - K sú záväzné aj pre účely tejto Zmluvy. Aktuálne znenie PPP - K tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.

II. Cena a finančné vzťahy
2.1.

2.2.

2.3.

Cenou sa rozumie nominálna hodnota objednaných Produktov, odmena Dodávateľa za sprostredkovanie služieb, paušálne
náhrady nákladov a poplatky za ďalšie služby poskytnuté Dodávateľom tak, ako sú uvedené v aktuálnom Sadzobníku - K. Znenie
Sadzobníka – K tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č. 2. Zmluvné strany sú uzrozumené s tým, že od cien
uvedených v aktuálnom Sadzobníku - K sa môžu odchýliť len v prípadoch hodných osobitného zreteľa, pričom v takom prípade
platia ceny uvedené v Dodatku k tejto Zmluve.
Zmluvné strany vyhlasujú, že cena je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení na základe dohody
Zmluvných strán. Klient berie na vedomie, že sumy uvedené v Sadzobníku - K sú bez DPH, pričom DPH bude účtovaná vo výške a
za podmienok uvedených v aktuálnom zákone o DPH.
Na základe prijatej objednávky vystaví Dodávateľ pre Klienta doklad na úhradu objednaných Produktov a/alebo služieb. Spôsob
úhrady objednaných Produktov a služieb je podrobnejšie upravený v PPP - K.

III. Záverečné ustanovenia
3.1.
3.2.
3.3
3.4.
3.5

3.6.

3.7.
3.8.

3.9.

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom vyjadrenia súhlasu oboch Zmluvných strán.
Ustanovenia, ktoré nie sú upravené v tejto Zmluve, avšak vzťahujú sa k plneniu predmetu tejto Zmluvy, sú bližšie upravené v PPP
- K a Sadzobníku - K. Túto Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať formou dodatkov, a to na základe súhlasu oboch Zmluvných strán.
Touto zmluvou sa ruší platnosť všetkých predchádzajúcich zmlúv a dohôd uzavretých medzi Zmluvnými stranami
Právne vzťahy neupravené v tejto Zmluve sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v
znení neskorších predpisov a ostatnými aplikovateľnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. § 152 zákona č.
311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení, zákon č. 595/2003 Z. z. o daní z príjmov v platnom znení, zákon č. 152/1994 Z. z.
o sociálnom fonde v platnom znení).
Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej nasledujúce prílohy:
1. Podmienky používania produktov ECOHolding s.r.o. - Klient PPP – K (PPP – K)
2. Sadzobník odmien a Poplatkov (Sadzobník - K).
Aktuálne znenie PPP - K a Sadzobníka - K je zverejnené na webovej stránke www.ecoholding.sk
Pokiaľ by sa niektoré ustanovenia tejto zmluvy stali neplatné alebo neúčinné, alebo nevykonateľné zmenou právneho predpisu
alebo rozhodnutím niektorého orgánu, nebude tým dotknutá platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných zmluvných dojednaní.
Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie takým platným, účinným
vykonateľným ustanovením, ktoré v najvyššej možnej miere zachováva účel zamýšľaný neplatným, neúčinným alebo
nevykonateľným ustanovením a bude sa mu obsahovo čo najviac približovať.
Zmluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli na celom obsahu tejto Zmluvy, jej zneniu porozumeli a táto Zmluva predstavuje slobodnú
a vážnu vôľu oboch Zmluvných strán.

V Košiciach, dňa………………………..

.............…………………………......
Ing. Jozef Tomčo
Konateľ spoločnosti ECOHolding s.r.o.

Pred tlačou tohto dokumentu zvážte dopad na životné prostredie a súvisiace náklady. Využívaním elektronickej komunikácie môžete ročne ušetriť až 20 balíkov
papiera. Zachránite tak jeden strom určený na výrub a zároveň ušetríte priemerne 382,20 € na prevádzke tlačiarne.

ECOHolding s.r.o.
Tolstého 2, 040 01 Košice

IČO:
IČ DPH:
Tel.:
E-mail:

45344710
SK2022957475
0917 333 130
info@ecoholding.sk

