
nÁnncovÁ norrou.l N^l nouaNrn rovmu
(ďalej len zmluva)

uzatsrorenápodl'a § 409 a nasl. Obchodného zákonníka,

§ 3 ods.2 záů<onaé.2512006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zínene a doplnení niektoých
zákonov v zrení neskorších predpisov (ďalej len,,zákon") medzi týmito zmluvqimi stranami

I.
Zmluvné strany:

Kupujúci: Záldadnáumeleck;áškola
Bemolákova 3,9085 l Holíč
Zastúp ený :p. Peter Kovárik-riaditeť
IČo: 37838482
DIČ:2021636122
Bankové spojenie:
číslo účtu:
(kupujúci nie je platcom DPH)
(ďalej len,, kupujtici')

Predávaj ú ciz (dopl ní u c hádz ač)

Nazov :Radomír Sebes§en RAMI
ulica, číslo:Staničná 20
PSČ, obec:9085l Holíč
Zastip ený :p. Macháček Vladimír
tČo::lo+szss
DIČ:1020292647
IČ opg:to20292647
Bankové spojenie: SLSP
Číslo účtu: 253 l t3847/0900
(ďalej len,, predávaj úci ")

il.
preambula

l. Táto zrnluva je uzavretá podía ustanovení § 409 a nasl. Obchodného zákonrúka
v zneni neskorších predpisov a § 3 ods. 2 zél<ona.

III.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zásobovanie kupujúceho kancelarskymiaškolslcými
potrebami.



1.

Iv.
Dodacie podmienky

predávajúci sa zavázuje dodať predmet zmluvy podťa č1. m. tejto zmluvy nazáklade

pr*-r..i objednávky kupujriceňo do ...7......... áni @oplní uchádzač) od vystavenia

objednávky.

Miestom dodania je: ZékIadnáumelecká škola ul.Bernolákova 3 Holíč,

Množstvo tovaru predmetu zákazky bude upresňované objednávkami zo strany

kupujúceho.

Kupujúci sa zavázuje spolupósobiť s predávajúcim

Spolu s predmetom dodania budú kupujúcemu odovzdané nasledovné doklady :

daňov} doklad (faktúra) a dodacie listy.

v.
Kúpna cena

Kúpna cena bola stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zálkonaNR SR č,

t8llgg6 Z.z. . ocenách. Kúpna cena bude vrátane DPH, Zmhlvná cena obsahuje

všetky náklady predávajúc.ňo nu miesto dodania a uloženia tovaru na miesto určenia,

kúpna cena je splatná na záIrJadedaňových dokladov (faktur) predávajúceho, ktoré

budú kupujúcemu odovzdané súčasne s predmetomplnenia, Faktury musia obsahovať

náležitosti daňového dokladu a špecifikáciu ceny. Súčasťou faktur musia byť dodacie

listy. Lehota splatnoú faktúry je j+ ani odo dňa jej doručenia. pre účely tejto zmluvy

sa Za deň úhrady |o"az"je deň odoslania pdslušnej finančnej sumy zíňtukupujúceho

na účet predávajúceho.

vcene tovaruje zahmutáaj dopravana adresu kupujúceho. kúpnacenajestanovená

nazál1ade 
""rrou"j 

porr,rt y" preŮávajúceho. Rozšírónie sortimentu tovaru bude riešené

dodatkami, \rypru"orr*yr.I.IiÁa zákiaďe aktuálnych cenníkov predávajúc,elo,platnými

v čase predaja. Rozšírenie sortimentu a zqýšeniě cien v zmysle č1, vI bod 1) bude mať

za násiedoťzqišenie celkovej zrrrluvnej ceny, uvedenej v č1. V bod 2) zmluvy,

2.

3.

4.

5.

1.

4.

vI.
Možnost'a sp6sob úpravy ceny

1. Cenu tovaru je možnomeniť nazákladezmienobchodnýchpodmienok_vYPl;ývajúcich

zovšeobecne závázných právnych noriem, napr. zmienDPH, daňoqých odvodovato

formou priložených aktuálnych cenníkov, platnych v čase predaja, odsúhlasených



oboma zmluvnými stranami.
Zmeny ceny tovaru sú možné len po mýšertt nákladov predávajúceho súvisiacich
s dodávaným sortimentom tovaru. V pdpade, že cenazadodaný tovar bude vál'adom
k cene uvedenej v zmluve nižšia, nebude sa zlnena ceny riešiť formou písomných
dodatkov k zmluve.

vII.
Možnost' odmietnut' prebratie tovaru

1. Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar zdóvodu nedodržania akosti,
štruktúry alebo množstva tovaru špecifikovaného objednávkou, pokiať sa zmluvné strany

nedohodnú inak.

vuL
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Predávajúci je povinný :

- dodať predmet kúpy kupujúcemu v požadovanom rozsahu a množstve, v bezchybnom stave

a v dohodnutej kvalite kupujúcemu, čo kupujúci potwdí preberajúcim protokolom alebo
podpísaním dodacieho listu.

2. Kupujúci je povinný:
- v dohodnutom termíne a čase ptevziať objednaný tovar.Vykonať kontrolu dodaného tovaru,
reklamáciu móže kupujúci uplatniť do termínu stanoveného zákonom.

3. Kupujúci uhradí faktúry v dohodnudch lehotách a v správnej ýške.

Ix.
Zmluvné pokuty

1. Pre pdpad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovné
zmluvné pokuty:

a) Za omeškanie predávajúceho s dodaním predmetu kúpy pokuta vo výške 0,04 Yo

z hodnoty predmetu k.úpy zakaždý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty
nezaníkánárok kupujúceho na prípadnú náhradu škody

b) Zaomeškanie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny urok z omeškania vo qýške
0,04 Yo znezaplatenej ceny zakaždý deň omeškania

x.
Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody za veci

1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy dňom prevzatiatovaru.



-

xI.
Zodpovednost'za vady a záruka

1. Na pnradurret zmluvy sa vďahuje zárvka v díil<e podťa pdslušnej akostnej noímY.

xII.
Spoločné a záverečné ustanovenia

l. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že závázkový vďah, vzriknut} na základe tejto

zrrrluvy sa riaái ustanoveniami Obchodného zákonníka i keď ide o vzťah subjektov,

ktorý ňespadá pod vďalty uvedené v ustanovení § 261 Obchodného zékomrjka-

2. Zmluvu je možnémeniť alebo dopíňať len formou písomných dodatkov, odsúhlasených

oboma zmluvn;ými stranami . Ňepodpísanie dodatku do 30 dní zakladá dóvodY na

ukončenie zmlurmého vďahu .

3. Zmluva jevyhotovená v štyroch exemplaroch, z ktoqých po podpísaní obdrŽi kuPujúci

dve a predávajúci dve vyhotovenia

4. Zmluvanadobúda platnosť a účinnosť po podpísaní oboma zmluvnými stranami

Trvanie zmluvy: do 22.12.20L8
y prípade,že cena predmetu zmluvy presiahne odo dňa podpísania zmluvY 19 999 EUR,

áuuny vďah končí dňom presiahnutia tejto sumy, teda ja pred termínom uvedeným

v ěl. XII. bod 4 zmluvy.
5. predávajúci prehlasujé, že súhlasí s podmienkami uvedenými kupujúcim v tejto zmluve.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia,

na znak čoho pripáj ajú svoje podpisy.

7. Výpovedná lehota na ukoněenie zmluvného rzťahu je jeden mesiac.


