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ZMLUVA O POSKYTOVANÍ TOVAROV

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v
znení neskorších predpisov

Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
(ďalej ako "objednávatel"')

Poskytovateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČDPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zápis:

Kontakt -email:
- tel.:

(ďalej len "poskytovatel"')

Čl. l
Zmluvné strany

Stredná odborná škola polytechnická
Demänovská cesta 669,031 01 Liptovský Mikuláš
Ing. Drahomír Krčmárek
00491942
2020427838

VOVAs.r.o.
Borbisova 379/1, 031 O1 Liptovský Mikuláš
Milan Bordiga, Ing. Eva Bordigová
46631534
2023501040
SK2023501040
Tatrabanka a.s.
2929875219/1100
číslo živ.registra 540-17199, OÚ Liptovský Mikuláš, 30.3.2012

obchod@vova.sk
044/5521670

Čl. II
Podklady pre uzavretie zmluvy

Zmluva sa uzatvára ako výsledok zadávania zákazky v zmysle ust. Zákona č. 25/2006 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
s názvom predmetu: "Spotrebný tovar a prevádzkový materiál"

Čl. III
Právne predpisy

Vzájomné vzťahy oboch zmluvných strán sa riadia ust. zák. č. 513/1991 Zb. - Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník"), zák. č. 18/1996 Z.
z. o cenách v znení neskorších zmien a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
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Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisova
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.

Čl. IV
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie tovarov, ktorým je zabezpečenie materiálu v
špecifikácii a rozsahu podľa Prílohy č. 1, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

2. Poskytovateľ sa touto zmluvou zaväzuje pre objednávateľa zabezpečiť tovary, ktoré sú
predmetom tejto zmluvy v rozsahu podľa Prílohy č. 1 k tejto zmluve a objednávateľ sa
zaväzuje, že predmet zmluvy prevezme a zaplatí za neho dohodnutú cenu.

3. Predmet plnenia tejto zmluvy je financovaný z nenávratného finančného príspevku
fondov Európskej únie v rámci projektu s názvom " Z odborných učební do praxe" ,
ITMS kód: 26110130643

Čl. V
Rozsah a spôsob plnenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ bude tovary poskytovať počas platnosti tejto
zmluvy, a to po častiach, pričom predmet jednotlivých čiastkových plnení (ich množstvo,
druh, špecifikácia a miesto dodania) bude objednávateľom upresňovaný formou
záväzných samostatných písomných objednávok.

2. Spôsob plnenia zmluvy bude realizovaný vlastnou dopravou poskytovateľa na miesto
určené objednávateľom v aktuálnej objednávke. Náklady na dopravu sú zahrnuté v cene
predmetu zmluvy uvedenej v čl. VII tejto zmluvy a v Prílohe č. 1 k tejto zmluve.

3. Odovzdanie a prevzatie jednotlivých čiastkových plnení bude vykonávané poverenými
zamestnancami poskytovateľa a objednávateľa uvedenými v samostatnej objednávke.

Čl. VI
Miesto, čas a termín plnenia

1. Miestom plnenia je Stredná odborná škola polytechnická, Demänovská cesta 669,031 01
Liptovský Mikuláš

2. Čas plnenia bude individuálne dohodnutý v samostatnej objednávke objednávateľa.

3. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť tovary uvedené v Prílohe č. 1 k tejto zmluve a
spresnené samostatnou objednávkou do 15 kalendárnych dní odo dňa prevzatia
objednávky.
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Čl. VII
Cena predmetu zmluvy

1. Cena za plnenie predmetu zmluvy uvedeného v čl. IV tejto zmluvy je dohodnutá v súlade
so zákonom č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z. v
znení neskorších predpisov ako cena maximálna ku dňu podpisu tejto zmluvy.

2. Celková cena predmetu zmluvy podľa Prílohy č. 1 k tejto zmluve je vo výške 1.403,12
EUR s DPH. Cena je konečná, poskytovateľ je platcom DPH.

3. Podrobná špecifikácia ceny a jednotkové ceny sú uvedené v Prílohe č. 1, ktorá je
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

4. Ceny uvedené v Prílohe č.1 tejto zmluvy sú záväzné počas doby platnosti zmluvy.

Čl. VIII
Platobné podmienky

1. Poskytovateľ sa zaväzuje fakturovať objednávateľovi iba skutočne poskytnuté tovary, čo
bude potvrdené objednávateľom pri prevzatí poskytnutých tovarov na dodacom liste.

2. Podkladom pre úhradu ceny za poskytnuté tovary budú faktúry vystavené
poskytovateľom. Súčasťou faktúry bude kópia objednávky potvrdená objednávateľom.

3. Objednávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.

4. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu. Objednávateľ si
vyhradzuje právo vrátiť faktúru v prípade, že neobsahuje všetky náležitosti daňového
dokladu v zmysle platnej právnej úpravy na doplnenie alebo na vystavenie novej faktúry.
U takejto doplnenej alebo novo vystavenej faktúry je poskytovateľ povinný vyznačiť
novú lehotu splatnosti.

5. Poskytovateľ vystaví faktúru za poskytnuté tovary najneskôr do 5 dní po odovzdaní
tovaru objednávateľovi a doručí ju doporučenou zásielkou na adresu objednávateľa.
Lehota splatnosti faktúr je minimálne 21 pracovných dní odo dňa ich doručenia.

6. Poskytovateľ je povinný do vystavovaných faktúr uvádzať okrem podstatných náležitostí
aj názov projektu a kód ITMS projektu, ktoré budú presne špecifikované v samostatných
objednávkach.

7. Objednávateľ nezodpovedá za omeškanie úhrady faktúry, ktorá je spôsobená
nepripísaním finančných prostriedkov na účet predávajúceho zo strany jeho finančného
ústavu.

8. Poskytovateľ sa zaväzuje, že umožní vstup na miesto realizácie povereným osobám
zamestnancom poskytovateľa NFP, príp. iných kontrolných orgánov Slovenskej
republiky s cieľom odsúhlasiť alebo skontrolovať priebeh dodávok.

9. Poskytovateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s
dodávaním predmetu plnenia kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o
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poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami v zmysle
Prílohy č. 1, článku 12 Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku, číslo príslušnej zmluvy bude uvedené v príslušnej
objednávke, pričom s ustanoveniami tejto zmluvy bol poskytovateľ riadne oboznámený a
objednávateľ je povinný im poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť.

Čl. IX
Záruky a reklamácie

1. Poskytovateľ poskytuje záručnú dobu na poskytnuté tovary 24 mesiacov.

2. Prípadné vady je objednávateľ povinný reklamovať u poskytovateľa písomnou
reklamáciou.

3. Poskytovateľ je povinný reklamovanú vadu spolu s objednávateľom posúdiť a v prípade
oprávnenej reklamácie ju odstrániť v dohodnutom termíne najneskôr však do 3 dní od
prijatia reklamovanej vady.

4. Vady predmetu zmluvy alebo jeho časti, ktoré sú viditeľné už pri preberaní služby,
objednávateľ uvedie na dodacom liste, pričom tento dodací list bude zároveň považovaný
za písomnú reklamáciu. Ostatné vady je objednávateľ povinný písomne reklamovať u
poskytovateľa bez zbytočného odkladu, po tom, čo ich zistil.

5. Objednávateľ pri výskyte vád predmetu zmluvy alebo jeho časti môže:
odstúpiť od zmluvy;
požadovať poskytnutie nového plnenia;
požadovať odstránenie vád predmetu zmluvy alebo jeho časti, resp. v samostatnom
konaní požadovať náhradu vzniknutej škody (voľbu spôsobu objednávateľ
poskytovateľovi oznámi v písomnej reklamácii).

Čl. X
Zmluvné pokuty a úrok z omeškania

1. Poskytovateľovi vzniká právo účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05
% z fakturovanej ceny predmetu zmluvy alebo jeho časti za každý aj začatý deň
omeškania s úhradou faktúry.

2. V prípade neposkytnutia tovarov v dohodnutej lehote vzniká objednávateľovi právo
účtovať poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 35,00 � za každý aj začatý deň
omeškania.

3. V prípade omeškania poskytovateľa so splnením povinnosti podľa ust. čl. IX tejto
zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 35,00 € za každý aj začatý
deň omeškania.

Čl. xl
Zánik a vypovedanie zmluvy
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1. Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcej z tejto zmluvy môže oprávnená strana
okamžite od zmluvy odstúpiť.

2. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy pri podstatnom
porušení zmluvnej povinnosti druhou zmluvnou stranou a požadovať náhradu škody,
ktorá jej vznikla zavinením druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa dohodli, že za
podstatné porušenie zmluvnej povinnosti bude považované porušenie akejkoľvek
povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy. Úplná alebo čiastočná zodpovednosť zmluvnej
strany je vylúčená v prípadoch zásahu vyššej moci a úradných miest. Odstúpenie od tejto
zmluvy odstupujúca strana oznámi druhej bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o
podstatnom porušení zmluvy dozvedela.

3. Každá zo zmluvných strán je oprávnená túto zmluvu vypovedať i bez udania dôvodu.
Výpoveď musí byt' písomná, pričom výpovedná lehota je 3 mesiace. Výpovedná lehota
začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej
zmluvnej strane. Vypovedanie tejto kúpnej zmluvy neovplyvňuje splnenie záväzkov
oboch zmluvných strán vyplývajúcich z konkrétnych objednávok uzavretých na základe
tejto zmluvy.

4. Túto zmluvu je možné meniť písomnými dodatkami, takto označenými a podpísanými
oboma zmluvnými stranami, pričom tieto dodatky budú tvoriť nedeliteľnú súčasť tejto
zmluvy.

Čl. XII
Prechodné a záverečné ustanovenia

1. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy pri podstatnom
porušení povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že za
podstatné porušenie povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy budú považovať porušenie
akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy v súlade s § 436 a nasl. Obchodného
zákonníka. Odstúpenie od zmluvy odstupujúca strana písomne oznámi druhej strane bez
zbytočného odkladu po tom, ako sa o podstatnom porušení tejto zmluvy dozvedela.

2. Zmluvné strany sú oprávnené od zmluvy odstúpiť aj v prípade, keď sa pre poskytovateľa
stalo plnenie povinností, vyplývajúcich zo zmluvy celkom nemožným z dôvodov,
spočívajúcich na jeho strane. Zmluvná strana, ktorá týmto spôsobom odstúpi od tejto
zmluvy, má právo požadovať od druhej strany tejto strany sankciu vo výške 10% z ceny
nesplneného predmetu tejto zmluvy. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu
škody podľa ust. § 353 Obchodného zákonníka. Okolnosti vylučujúce úplnú alebo
čiastočnú zodpovednosť zmluvnej strany sú uvedené v ust. § 374 Obchodného zákonníka.

3. V prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek jej stranou, budú plnenia začaté v čase
odstúpenia riadne ukončené a preukázateľné náklady s tým spojené budú v plnej výške
uhradené.

4. Zmeny, resp. doplnenia tejto zmluvy môžu byť vykonané formou dodatkov k tejto
zmluve po ich odsúhlasení oboma zmluvnými stranami. Takéto dodatky budú tvoriť
nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
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5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň
po dni zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi.

6. Táto zmluva na dodávku predmetu zmluvy sa uzatvára na obdobie celej realizácie
projektu, t.j. do 31.7.2015.

7. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých poskytovateľ obdrží jeden
a objednávateľ dva rovnopisy.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
Príloha č.l Ocenený zoznam položiek

.I (\ 'l-\pf. th\"" ~ nv fj: rf. '&1'1V 1 vt1na .

Za poskytovateľa: Za objednávateľa:

.r o.
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Príloha č.l Ocenený zoznam položiek

Vyhodnoleoie (história pooúk) zékazky Č. 6O!J2171766
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