Zmluva o dodávke tovaru
uzavretá podľa § 411 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb .
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
1.
1.1.

1.2.

Zmluvné strany

Objednávateľ
Názov:
Adresa sídla:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:

Mesto Hnúšťa, Mestský úrad Hnúšťa,
Francisciho 74, 981 01 Hnúšťa
Mgr. Michal Bagačka
00318744
2021230156
Prima banka Slovensko, a.s., č.ú.: 2003292001/5600

Dodávateľ
Obchodné meno:
Adresa sídla:
Zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Mgr. Grigorij Šamin – BAU TRADE
Nám. Janka Francisciho 77, 981 01 Hnúšťa
Mgr. Grigorij Šamin
37305310
1036585836
SK1036585836
2.

Predmet zmluvy a miesto plnenia

2.1. Predmetom tejto zmluvy je dodávka tovaru podľa špecifikácie uvedenej v cenovej ponuke,
ktorá je výsledkom prieskumu trhu zrealizovaného v mesiaci január 2015 a vyhodnoteného dňa
6.2.2015 na základe výzvy na predloženie ponuky.
2.2. Miestom plnenia predmetu zmluvy je Mestský úrad Hnúšťa, Francisciho 74, 981 01 Hnúšťa.
3. Cena a platobné podmienky
3.1. Cena za plnenie predmetu tejto zmluvy je dohodnutá medzi objednávateľom a dodávateľom
dohodou o cene v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v
znení neskorších predpisov a v súlade s cenovou ponukou dodávateľa, ktorá bola v rámci prieskumu
trhu vyhodnotená objednávateľom ako najnižšia.
3.2. Dodávateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty.
3.3. Rozsah predmetu zmluvy môže byť dodatočne menený, ale maximálne do celkovej sumy 11
895,- eur s DPH (slovom jedenásťtisícosemstodeväťdesiatpäť euro) s dodržaním cien za mernú
jednotku z cenovej ponuky špecifikovanej v bode 2.1 tejto zmluvy.
4. Termín plnenia
4.1. Termín plnenia predmetu zmluvy, t.j. dodanie tovaru, je najneskôr do 31.3.2015.
4.2. V prípade vzniku nepredvídaných administratívno-právnych alebo technických dôvodov, alebo
z dôvodov nezavinených priamo objednávateľom a ani dodávateľom, môže sa objednávateľ s
dodávateľom dohodnúť na zmene termínu plnenia predmetu zmluvy, pričom táto dohoda sa musí
vykonať v písomnej forme.

5. Povinnosti dodávateľa a objednávateľa
5.1. 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 a až do odovzdania predmetu zmluvy
zabezpečiť ochranu hmotných prostriedkov s ním súvisiacich pred poškodením a
odcudzením,
5.2. Objednávateľ je povinný na základe výzvy dodávateľa prevziať predmet zmluvy aj skôr ako je
dohodnutý termín plnenia, pokiaľ mu v tom nebudú brániť objektívne okolnosti.
5.3. 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) prevziať tovar v dohodnutom termíne a rozsahu plnenia,
c) uplatniť reklamáciu vád tovaru u dodávateľa písomne, a to bezodkladne po ich zistení.
6. Záverečné ustanovenia
6.1. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy, alebo doplnky k nej musia byť vyhotovené v písomnej forme
ako dodatky ku zmluve v rovnakom množstve rovnopisov, ako je základná zmluva, pričom platnosť
nadobudnú až po podpise obidvomi zmluvnými stranami.
6.2. Akékoľvek záväzkové právne vzťahy vzniknuté medzi objednávateľom a dodávateľom pred
nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy, alebo mimo túto zmluvu, sa riadia všeobecnými legislatívnoprávnymi predpismi, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
6.3. Táto zmluva je vyhotovená v jednom rovnopise pre každú zmluvnú stranu, pričom každý z
rovnopisov má rovnocennú hodnotu a považuje sa za originál.
6.4. 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 zmluvu podpisujú.
6.5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť
deň po jej zverejnení na webovom sídle objednávateľa alebo v centrálnom registri zmlúv.
V Hnúšti dňa 12. februára 2015

…...........................................
Za objednávateľa

….......................................
Za dodávateľa

Príloha: Cenová ponuka – Nákup vybavenia na výrobu zámkovej dlažby

