ZMLUVA NA DODANIE
kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera a obalového materiálu
(ďalej len zmluva)
uzatvorená podľa § 409, odst. 1 Obchodného zákonníka /zákon č. 513/1991 Z.z./
v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami

I. Zmluvné strany
Kupujúci:

Stredná odborná škola obchodu a služieb T. Vansovej 2, Topoľčany
Zastúpená: Mgr. Milanom Naňom, riaditeľom
IČO: 00893480
DIČ: 2020419665

IčDPH : SK2020419665

Bankové spojenie: Štátna pokladnica ,Bratislava
Číslo účtu: IBAN SK94 8180 0000 0070 0030 8066
IBAN SK43 8180 0000 0070 0030 8402
(ďalej len „kupujúci“)
a

Predávajúci: :

KG – KANS, Miroslav Gieci
Sládkovičova 534/48, 955 01 Topoľčany
IČO : 33 142 653

IčDPH : SK1020447560

Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu IBAN : SK57 0900 0000 0050 7046 9210
/ďalej len predávajúci/
II. Preambula
1.

2.

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe vzájomnej dohody o dodávke
kancelárskeho papiera, kancelárskych potrieb a plastových obalov podľa
požiadaviek kupujúceho.
Predávajúci vyhlasuje, že f. KG KANS je firmou odborne spôsobilou na dodanie
predmetu zákazky v zmysle všeobecne záväzných platných právnych predpisov
a všeobecne záväzných technických noriem platných v SR.

III. Predmet zmluvy
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu v rozsahu a za podmienok dohodnutých
v tejto zmluve tovar „kancelársky papier, kancelárske potreby a plastové obaly“ /
ďalej ako predmet zákazky/ podľa špecifikácie, uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy,
podľa aktuálnych a skutočných potrieb kupujúceho a previesť na kupujúceho
vlastnícke právo k dodanému tovaru. Kupujúci za zaväzuje zaplatiť predávajúcemu
cenu podľa priloženej cenovej ponuky ,ktorá tvorí taktiež prílohu č. l tejto zmluvy.
2. Predávajúci bude dodávať predmet zákazky kupujúcemu počas platnosti tejto zmluvy
na základe telefonickej objednávky alebo osobného výberu.
IV. Miesto dodania
1. Miestom plnenia tejto zmluvy je SOŠ obchodu a služieb, T.Vansovej č. 2 Topolčany –
budova školy a ul. Mudroňa 2, Topoľčany – budova školského internátu.
V. Cena, platobné a fakturačné podmienky
1. Podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF
SR č.87/1996 Z.z. sa zmluvné strany dohodli na jednotkových cenách na jednotkové
druhy predmetu zákazky podľa špecifikácie ako je uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy
a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
2. Jednotkové ceny jednotlivých druhov predmetu zákazky uvedené v prílohe č. 1 tejto
zmluvy sú stanovené počas platnosti tejto zmluvy a môžu sa meniť s ohľadom na
zmenu sadzieb DPH.
3. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu cenu za skutočne dodané množstvo
predmetu zákazky na základe predávajúcim predložených faktúr na účet
predávajúceho.
4. Cena dodávky je stanovená tak, že jednotkové ceny predmetu zákazky sa prenásobia
množstvom jednotlivých druhov dodaného predmetu zákazky. Ich súčet bude cena
s DPH v členení: cena bez DPH a DPH.
5. Zmluvná cena na základe prdpokladanej hodnoty zákazky, predstavuje čiastku :
Cena bez DPH
20 % DPH

4 077,43 €
814,49 €

Cena celkom

4 891,92 €

Slovom : = štyritisícosemstodeväťdesiatjedeneur 92 centov=
6. Právo fakturovať vzniká predávajúcemu dodaním predmetu zákazky objednaného
základe potvrdeného dodacieho listu.
7. Lehota splatnosti faktúr je tridsať /30/ dní odo dňa prevzatia faktúry kupujúcim. Za
deň úhrady sa považuje dátum odpísania za dodaný predmet zákazky z účtu
kupujúceho.

8. Každá vystavená faktúra musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z.z.
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Ku každej faktúre musí byť
priložený dodací list. Ak predložená faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového
dokladu, kupujúci ju vráti predávajúcemu na prepracovanie.
9. Predávajúci je oprávnený fakturovať len skutočne dodaný predmet zákazky.
VI. Záručné podmienky a zodpovednosť za vady
1. Predávajúci zodpovedá za to, že dodá predmet zákazky podľa čl. 1 tejto zmluvy
a prílohy č. 1 k tejto zmluve , ktoré splňajú kvalitatívne parametre podľa platných
noriem STN, EN.
2. Záruka sa vzťahuje na preukázateľné vady dodaného predmetu zákazky. Vadou sa
rozumie aj , keď predávajúci poruší svoju povinnosť dodať predmet zákazky
v množstve, akosti a vyhotovení, ktoré boli určené v tejto zmluve.
VII . Zmluvné sankcie
1.

2.

V prípade, ak predávajúci je v omeškaní s dodávkou predmetu zákazky po
dohovorenom termíne dodania, je kupujúci oprávnený účtovať predávajúcemu
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny dodávky za každý aj začatý deň
omeškania.
V prípade, ak kupujúci je v omeškaní s úhradou fakturovanej platby, je
predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 ¨%
z dlžnej sumy, za každý začatý deň omeškania.
VIII. Zrušenie zmluvy

1.

Zmluvné strany môžu ukončiť túto zmluvu výpoveďou alebo odstúpením od zmluvy.
Výpovedná zmluva je dvojmesačná a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola doručená písomná výpoveď druhej zmluvnej strane.
2. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí sa v ňom uviesť dôvod odstúpenia od zmluvy a musí byť doručené druhej zmluvnej strane na adresu sídla uvedenú
v záhlaví tejto zmluvy.
IX. Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, t.j. 22 mesiacov od 1.4.2021 – 31.1.2023,
resp, do vyčerpania finančného limitu menej ako 5 000 €, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
2. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k dodaným predmetom zákazky dňom ich
riadneho dodania prevzatia kupujúcim.
3. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými predpismi platnými v SR.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými strana-

mi a účinnosť dňom zverejnenia na webovom sídle kupujúceho.
5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží
po jednom vyhotovení.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluve je príloha č. 1.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu si pred jej podpisom prečítali , súhlasia s jej
obsahom a svojim podpismi potvrdzujú jeho správnosť a pravosť zmluvy.

V Topolčanoch, 1.4.2021

–––––––––––––––––––––––––––––Mgr. Milan Naňo -riaditeľ

–––––––––––––––––––––––––––––––
Miroslav Gieci

