ZMLUVA O DODÁVKE TOVARU
č. ...................
uzavretá medzi zmluvnými stranami
Dodávateľ:
Sídlo

.........................................................
.........................................................
.........................................................
v zastúpení:
.........................................................
bankové spojenie: .........................................................
č. účtu:
.........................................................
IBAN:
.........................................................
IČO:
.........................................................
IČ DPH:
.........................................................
a
Odberateľ:

Obec Prenčov
Obecný úrad č. 300
969 73 Prenčov
v zastúpení:
Mgr. Alena Ciglanová
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
č. účtu:
1402857001/5600
1402852008/5600
IBAN:
SK14 5600 0000 0014 0285 7001
SK92 5600 0000 0014 0285 2008
IČO:
00 320 943
DIČ:
202 110 73 96
Článok I.
Predmet zmluvy
1.1. Predmetom zmluvy je spolupráca medzi ....................................... a obcou
Prenčov uzatvorená na dobu určitú, a to po dobu 24 mesiacov od podpísania
Zmluvy.
1.2. Predmetom tejto zmluvy je dodávka tovaru na základe vykonaného Verejného
obstarávania pre predmet zákazky Interiérové vybavenie materskej školy, na
základe písomnej objednávky v zmysle Cenovej ponuky doručenej dňa
.................................... Predmet zmluvy je podrobne špecifikovaný v Prílohe č. 1,
ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
1.3. Dodávateľ sa zaväzuje riadne dodať predmet zmluvy v množstve, kvalite a druhu
podľa špecifikácie tovarov Odberateľom a spolu s predmetom zmluvy dodať
odberateľovi doklady potrebné k prevzatiu predmetu zmluvy a to: daňový doklad,
dodací list a pod.
1.4. Dodávateľ sa zaväzuje dodať Odberateľovi tovar podľa Prílohy č. 1, ktorá je
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
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Článok II.
Cenové podmienky
2.1. Kúpna cena za predmet zmluvy podľa čl. I. je stanovená podľa zákona č.
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena maximálna.
2.2. Kúpna cena za dodanie predmetu kúpy podľa čl. I. bod 1.2. zmluvy je:
Cena bez DPH
....................
DPH 20%:
....................
Cena spolu s DPH:
....................
Slovom: ............................................................................
2.3. Bližšia špecifikácia ceny je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou
súčasťou tejto zmluvy.
2.4. Dodávateľ sa zaväzuje, že kúpna cena za predmet zmluvy sa nebude navyšovať
oproti cene stanovenej v tejto zmluve.
Článok III.
Platobné podmienky
3.1. Dodávateľovi vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny podľa čl. II. zmluvy na
základe riadneho plnenia predmetu zmluvy podľa čl. I. tejto zmluvy.
3.2. Dodávateľ nemá nárok na uhradenie preddavku.
3.3. Odberateľ uhradí dojednanú cenu Dodávateľovi po prevzatí predmetu kúpy na
základe faktúry vystavenej Dodávateľom. Prílohou faktúry bude dodací list potvrdený
Odberateľom.
3.4. Faktúra bude vykonaná po dodaní a prevzatí predmetu zmluvy.
3.5. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia Odberateľovi.
3.6. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa §71 zákona
č. 222/2004 Z.z. v platnom znení.
3.7. V prípade, ak vo faktúre budú uvedené nesprávne údaje alebo nebude
obsahovať všetky uvedené náležitosti a podmienky, je to dôvod na odmietnutie
faktúry a jej vrátenie na prepracovanie. Nová lehota splatnosti v danom prípade
začne plynúť až po doručení novej faktúry Odberateľovi.
3.8. Faktúry a všetky dokumenty odovzdáva Dodávateľ Odberateľovi v štyroch
rovnopisoch.
Článok IV.
Kvalita, záručná lehota a reklamácia tovaru
4.1. Dodávateľ je povinný odovzdať predmet kúpy v plnom rozsahu v dohodnutom
termíne v bezchybnom stave.
4.2. Odberateľ je povinný na výzvu Dodávateľa prevziať predmet kúpy v dohodnutom
termíne v mieste dodania podľa čl. V ods. 5.2.
4.3 Dodávateľ je povinný informovať Odberateľa o všetkých faktoch, ktoré by mohli
negatívne vplývať na predmet plnenia zmluvy.
4.4. Dodávateľ zodpovedá za to, že predmet kúpy podľa čl. 1 tejto zmluvy má v čase
prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti a že nemá vady, ktoré by znižovali jeho
hodnotu alebo schopnosť jeho využitia.
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4.5. Za vady, ktoré vznikli, resp. vyšli najavo v záručnej dobe, nezodpovedá
Dodávateľ iba vtedy, ak boli spôsobené používaním predmetu kúpy v rozpore
s návodom na obsluhu dodaným výrobcom, resp. nevhodnými prevádzkovými
podmienkami, ktoré nezapríčinil Odberateľ.
4.6. Ak Dodávateľ poruší ustanovenia tejto zmluvy, Odberateľovi vzniká nárok na
náhradu škody, ktorá mu v dôsledku takéhoto konania vznikla v zmysle § 373 a nasl.
Obchodného zákonníka.
4.7. Dodávateľ na vlastné náklady odstráni vady zistené v záručnej dobe.
4.8. Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neodstrániteľná, zaväzuje sa
Dodávateľ dodať náhradný predmet plnenia zodpovedajúcej kvality, na základe
zápisu vyhotoveného a podpísaného zmluvnými stranami.
4.9. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia tovaru. Dodávateľ
uskutoční bezplatný záručný servis prostredníctvom servisného miesta ....................
Článok V.
Čas plnenia a miesto dodania
5.1. Čas plnenia tejto zmluvy je stanovený na dobu do 30 dní odo dňa zaslania
objednávky zo strany Odberateľa.
5.2. Dodávateľ dodá predmet kúpy do priestoru areálu Základná škola s materskou
školou Prenčov – Materská škola č. 185, 969 73 Prenčov.
5.3. Dodaný tovar musí byť certifikovaný a dodaný v súlade s platnou legislatívou
a hygienickými predpismi a požadovanými technickými parametrami.
Článok VI.
Zabezpečenie záväzkov
6.1. Neuhradením faktúry v stanovenej lehote podľa čl. III vzniká Odberateľovi
povinnosť zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za každý
deň omeškania.
6.2. V prípade nesplnenia zmluvne dohodnutého termínu dodania predmetu zmluvy
má Odberateľ právo uplatniť si u Dodávateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za
každý začatý deň omeškania z dohodnutej ceny.
Článok VII.
Práva a povinnosti zmluvných strán
7.1 Predávajúci je povinný odovzdať predmet kúpy v plnom rozsahu v dohodnutom
termíne v bezchybnom stave.
7.2 Kupujúci je povinný na výzvu Predávajúceho prevziať predmet kúpy v
dohodnutom termíne v mieste dodania podľa Čl. V tejto zmluvy.
7.3 Predávajúci je povinný informovať Kupujúceho o všetkých faktoch, ktoré by mohli
negatívne vplývať na predmet plnenia zmluvy.
Článok VIII.
Zánik zmluvy
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8.1. Ak zmluvná strana poruší povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, druhá zmluvná
strana môže od zmluvy odstúpiť.
8.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zásahy úradných miest a zásahy vis maior,
ktorých dôsledkom je nemožnosť plnenia niektorou zo zmluvných strán, sú dôvodom
pre okamžité odstúpenie od zmluvy.
Článok IX.
Záverečné ustanovenia
9.1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Obchodného
zákonníka a Občianskeho zákonníka.
9.2. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy alebo jej dodatky musia mať písomnú formu
a musia byť podpísané zmluvnými stranami.
9.3. Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly / auditu / overovania súvisiaceho
s poskytovanými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. M_SEP-IMRK2-2017-000575
(ďalej len „Zmluvy o NFP“ v rámci projektu „Materská škola – zobytnenie podkrovia“,
a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12 Všeobecných zmluvných podmienok
Zmluvy o NFP.
9.4. Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto
zmluvy, v plnom rozsahu s ním súhlasia a prehlasujú, že pri podpise tejto zmluvy
konali slobodne a že nebola podpísaná v tiesni a ani za nápadne nevýhodných
podmienok.
9.5. Zmluva je vyhotovená v 4 prevedeniach, pričom každá zo zmluvných strán
dostane po 2 rovnopisy.
9.6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť
po jej zverejnení.
Príloha č.1: Rozpočet
V ................., dňa: ....................

V ......................, dňa: ...............

Za Dodávateľa:

Za Odberateľa:

..................................................
...............................
konateľ spoločnosti

.......................................................
Mgr. Alena Ciglanová
starostka obce
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Príloha č. 1
Položkovitý rozpočet
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