
                                    Zmluva o dodávke tovaru č. 1/2014/9 
  uzavretá podla § 409 a nasl. zákona č.c. 513/1991 Zb. Obchodného      
                             zákonníka v znení neskorších predpisov 
 
 
 
                                                    1. Zmluvné strany 
 
1.1 Objednávateľ 
 
Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb 
 
           T.Vansovej 2, 955 01  Topoľčany 
 
            Štatutárny zástupca  :  Mgr.Milan Naňo – riaditeľ 
 
            IČO:    00893480 
            DIČ:    2020419665                            
 
            Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava 
            číslo účtu:   
 
a 
 
1.2 Dodávateľ: 
 
Obchodné meno:  
          AB-COM SHOP, s.r.o. 
          Gogolova 1, 955 01 Topoľčany 
 
          Zastúpený: Adrián Oravec – konateľ 
 
         IČO: 36557382 
         DIČ: 2021805038 
         IčDHP: SK2021805038 
 
         Bankové spojenie: VÚB, a.s. 
         Číslo účtu:  
 
 
                                      2. Predmet zmluvy a spôsob plnenia 
2.1 Predmetom tejto zmluvy je dodávka tovaru podľa požiadavky špecifikovanej v liste, 
      tvoriacom prílohu tejto zmluvy. 
2.2 Súčasťou dodávky je i dovoz  výpočtovej techniky na miesto určenia. 
2.3 Predmet zmluvy bude  odovzdaný poverenému zástupcovi objednávateľa.. Odovzdanie a 
prevzatie predmetu kúpnej zmluvy potvrdia obidve strany podpismi na preberacom protokole. 
 
                                                   
 
                             3. Cena predmetu zmluvy a platobné podmienky 



3.1 Cena za plnenie predmetu tejto zmluvy je dohodnutá medzi objednávateľom a dodáva-
teľom - dohodou o cene v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky c. 18/1996 Z.z. 
o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s cenovou ponukou dodávateľa, ktorá bola 
v rámci výberového konania vyhodnotená objednávateľom ako najnižšia. 
3.2 Za splnenie predmetu zmluvy uvedeného v ods. 2.1 tejto zmluvy sa objednávateľ zaväzuje 
zaplatiť dodávateľovi sumu vo výške 
 
                             4.016,67 €  bez DPH  /4.820–€ s DPH/ . 
  
3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za predmet zmluvy uhradí objednávateľ na základe 
predloženej faktúry po zrealizovaní a po riadnom odovzdaní tovaru. Faktúra vystavená do- 
dávateľom v súvislosti s touto Zmluvou musí obsahovať náležitosti podľa  zákona NR SR 
číslo 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Splatnosť faktúry  na dodaný tovar a služby podľa bodu 
2. tejto zmluvy je podľa dohody do konca mesiaca november 2014 – t.j.  30.11. 2014. 
3.4 Cena tovaru je pevná a nemenná. 
 
                                                4. Termín a miesto plnenia 
4.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy je SOŠ obchodu a služieb, T.Vansovej č.2, Topoľčany. 
4.2 Dodávateľ sa zaväzuje, že tovar dodá do 14 pracovných dní od prevzatia podpísanej kúp-
nej zmluvy.  
4.3 V prípade vzniku nepredvídaných administratívno-právnych alebo technických dôvodov, 
alebo z dôvodov nezavinených priamo objednávateľom a ani dodávateľom, môže sa objedná-
vateľ s dodávateľom dohodnúť na zmene termínu plnenia predmetu zmluvy, pričom táto do-
hoda sa musí vykonať v písomnej forme. 
                                                       
                                                 5. Záruka, servis a servisné podmienky 
5.1 Záruka na dodaný tovar je 36 mesiacov. 
5.2 Záručná lehota začína plynúť odo dna prevzatia tovaru objednávateľom. Počas záručnej 
lehoty budú objednávateľovi bezplatne odstránené poruchy vzniknuté chybou materiálu a 
pracovných výkonov. 
5.3 Dodávateľ zodpovedá len za poruchy, ktoré vzniknú pri riadnom používaní predmetu 
zmluvy, nezodpovedá za poruchy, ktoré vzniknú v dôsledku vonkajších zásahov resp. pou-
žívania predmetu zmluvy v rozpore s návodmi. 
 
                                            6. Povinnosti dodávateľa a objednávateľa 
6.1 Dodávateľ sa zaväzuje: 
a) pri plnení tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, dodržiavať všeobecne 
záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy, 
b) riadiť sa východiskovými podkladmi a pokynmi objednávateľa, prípadnými zápismi a 
dohodami zástupcov obidvoch zmluvných strán, 
c) odovzdať predmet zmluvy v dohodnutom termíne a rozsahu, 
d) informovať objednávateľa o všetkých zistených okolnostiach, ktoré by mohli tvoriť 
prekážky v plnení predmetu zmluvy, resp. ovplyvniť kvalitu a rozsah predmetu plnenia 
tejto zmluvy, 
e) plniť predmet zmluvy na vlastné nebezpečenstvo, dodržiavať všetky povinnosti vyplý- 
vajúce z predpisov pre PO a BOZP, hygienických a ekologických predpisov a až do odo- 
dania predmetu zmluvy a zabezpečiť ochranu hmotných prostriedkov s ním súvisiacich 
pred poškodením a odcudzením. 
 
6.2 Objednávateľ sa zaväzuje: 



a) oznámiť dodávateľovi akékoľvek dodatočne zistené dôvody, ktoré by mohli tvoriť 
prekážky v plnení predmetu zmluvy, resp. ovplyvniť kvalitu a rozsah plnenia predmetu tejto 
zmluvy, 
b) v dohodnutom termíne umožniť prístup dodávateľovi na miesto plnenia predmetu zmluvy, 
mu pripojenie k odberu elektrickej energie potrebnej pre používanie elektrického náradia, 
c) prevziať tovar v dohodnutom termíne a rozsahu plnenia, 
d) zaplatiť za predmet zmluvy cenu dohodnutú podľa ods. 3.2. tejto zmluvy, 
e) uplatniť reklamáciu vád tovaru u dodávateľa písomne, a to bezodkladne po ich zistení. 
 
                                                                 7. Sankcie 
7.1 V prípade nedodržania termínu dodávky predmetu zmluvy uvedeného v čl. 4. bod č. 4.2 
dodávateľ poskytne objednávateľovi zľavu vo výške 0,05 % z ceny predmetu zmluvy za 
každý (aj začatý) deň omeškania. 
7.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou daňového dokladu je objednávateľ povinný 
zaplatiť dodávateľovi penále z omeškania vo výške 0.1 % z dlžnej sumy za každý, aj začatý 
deň omeškania úhrady daňového dokladu. Úhradou sa rozumie deň príkazu na úhradu daňo- 
vého dokladu. 
 
                                                               8. Ostatné ustanovenia 
8.1  Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť sporné záležitosti vzniknuté v súvislosti s plnením tejto 
zmluvy prednostne cestou dohody.  
 
                                                            9. Záverečné ustanovenia 
9.1 Táto Zmluva je spracovaná v 3-och vyhotoveniach, z ktorých po obojstrannom podpise 
obdrží objednávateľ dva exempláre a dodávateľ  jeden exemplár. 
 
9.2.  Všetky vzťahy medzi partnermi ,  ak nie je  uvedené v zmluve inak, sa riadia Obchod. 
zákonníkom. 
9.3 Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú dobrovoľne po dôkladnom 
oboznámení sa s jej obsahom, nie v stave tiesne za nápadne nevýhodných podmienok a že 
plne rozumejú dohodnutým zmluvným podmienkam, ktoré prijímajú a zaväzujú sa ich plniť 
na znak čoho ju podpisujú. 
9.4 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom  podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľ. 
 
 
 
V Topoľčanoch, dňa  16.9.2014 
 
 
 
 
 
 
 
..............................................                                                       ............................................ 
      Za objednávateľa                                                                        za dodávateľa 
Mgr.Milan Naňo- riaditeľ                                                           Adrián Oravec- konateľ 
 


