Zmluva na dodanie tovaru č.1
uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a § 3 odst.2 zákona č. 25/2066
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi
týmito zmluvnými stranami
Čl. I.
Zmluvné strany
Kupujúci

: Stredná odborná škola obchodu a služieb T. Vansovej 2, Topoľčany
Sídlo: T. Vansovej 2, 95501 Topoľčany
Zastúpený: Mgr. Milanom Naňom, riaditeľom
IČO: 00893480
DIČ: 2020419665
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava
Číslo účtu: 7000308402/8180
(ďalej len „kupujúci“)

Predávajúci : Interiery Riljak, s.r.o.
Sídlo : 027 41 Oravský Podzámok 33
Zapísaná v Živnostenskom registri Obvodného úradu Nitra
Pod číslom 530- 8389
Zastúpený : Ing.Viera Riljaková a Ing Marcel Riljak
IČO: 43885306
DIČ: 2022516650
Bankové spojenie: VÚB
Číslo účtu : 2396341651/0200
(ďalej len „predávajúci“)
Čl. II.
Preambula
Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – par.9,
odst. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, ktorej víťazom sa stal predávajúci.

Čl. III.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je dodávka učebných pomôcok podľa priloženej cenovej ponuky
v Prílohe č.1 tejto zmluvy.

2. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar za dohodnutých podmienok a kupujúci sa zaväzuje prevziať
tovar a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu podľa čl. IV. tejto zmluvy.
Čl. IV.
Kúpna cena a platobné podmienky
1. Kúpna cena za predmet zmluvy je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách
v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z.
2. Cena je uvedená ako maximálna a sú v nej zohľadnené všetky súvisiace náklady (doprava, práca,
materiál, režijné náklady, DPH, resp. iné). Kúpna cena je stanovená v čase podpisu tejto zmluvy.
Základ pre DPH
DPH 20 %

:
:

Celková sum a s DPH :

4.832,82 €
966,56 €
5.799,38 €

Slovom: päťtisícsedemstodeväťdesiatdeväťeur 38/100
3. Cena je splatná na základe faktúry predávajúceho. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového
dokladu a špecifikáciu ceny. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa jej vystavenia. Pre účely
tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu kupujúceho
na účet predávajúceho.
Čl. V.
Dodacie podmienky
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy najneskôr do 10.12.2015.
2. Predmet zmluvy uvedený v čl. III. tejto zmluvy je splnený jeho prevzatím zástupcom kupujúceho.

Čl. VI.
Kvalita tovaru

1. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy riadne a včas a v požadovanom množstve
a požadovanom prevedení.
2. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie predmetu zákazky spôsobené kupujúcim.
3. Kupujúci je povinný vady písomne oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich
zistení. Nároky kupujúceho z vád tovaru sa riadia ust. § 436 Obchodného zákonníka.
4. Nebezpečenstvo škody v dodávke / nekompletnosť, poškodenie/ prechádza na kupujúceho
v momente odovzdania – prevzatia predmetu zmluvy kupujúcim. Kupujúci si vyhradzuje právo
neprevziať poškodený alebo nekompletný predmet zákazky.

Čl. VII.
Osobitné dojednania
1. Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať predmet zmluvy
podmienok kúpy tovaru vyšpecifikovaných touto zmluvou.
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z dôvodu nedodržania

2. Reklamácia na zle alebo neúplne vybavenú dodávku tovaru a na skryté vady, ktoré sa neodhalia
pri preberaní zákazky kupujúcim bude reklamácia zhotoviteľom bezplatne vybavená do 30 dní od prevzatia
predmetu zákazky kupujúcim.

Čl.VIII.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Zmluvné vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka a príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na predmet tejto zmluvy
2. Zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží kupujúce 2 výtlačky
a predávajúci 1.
3. Táto Zmluva podlieha zverejneniu v súlade s § 5 Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám v platnom znení, a nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle , ktorým je internetová stránka objednávateľ.

V Topoľčanoch , dňa .25.11.2015..

V Oravskom podzámku , dňa ..25.11.2015...

–––––––––––––––––––––––––––kupujúci
Mgr.Naňo Milan
riaditeľ

________________________________
predávajúci
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