
 

  
ZMLUVA O DODÁVKE TOVARU  

(ďalej len zmluva) 

uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a na základe 

výsledku prieskumu trhu v zmysle § 9 ods 9 a ďalších súvisiacich ustanovení zákona č. 25/2006 Z.z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Č. I. 

Zmluvné strany 

1.1. Kupujúci:  

Názov organizácie: Gymnázium 

Sídlo organizácie: Šrobárova 1, 042 23 Košice 

Štatutárny zástupca: Mgr. Slavomír Harabin – riaditeľ  

IČO: 00160989 

Peňažný ústav: Štátna pokladňa, Bratislava 

Číslo účtu: 7000 190 547/8180 

Číslo tel.: 0556221951 

E-mail: srobarka@srobarka.sk 

1.2. Predávajúci:  

Názov organizácie: Elektroservis VV, s.r.o. 

Šídlo:  Čemernianska 50, Vranou nad Topľou 

Štatutárny zástupca:  Pavol Iľko 

IČO: 44602731 

IČ DPH: 2022753007 

Peňažný ústav:  Slovenksá sporiteľna 

Číslo účtu: SK71 0900 0000 0005 6263 8786 

Číslo tel.:  057/4422451 

E-mail: eservis@slovanet.sk 

Čl. II. 

Predmet plnenia 

2.1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je dodanie elektrického varného 150 litrového kotla 

Gymnáziu, Šrobárova 1, Košice. 

2.2. Typ elektrického varného 150 l kotla je KE-150-O. 

2.3. Predmet zmluvy bude dodaný na základe objednávky kupujúceho. 

2.4. Predmet zmluvy sa zaobstaráva pre prevádzkové potreby kupujúceho – umiestnenie do školskej 

kuchyne Gymnázia . 

Čl. III. 

Platnosť zmluvy 

3.1. Zmluva sa uzatvára na dobu dodania celého predmetu plnenia zmluvy na základe objednávky 

kupujúceho.  

Čl. IV. 

Cena a platobné podmienky 

4.1. Cena za predmet plnenia zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných 

strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.  

4.2. Zmluvná cena je konečná a zahŕňa všetky náklady spojené s dodávkou tovaru, t.j. vrátane 

dovozu a vyloženia tovaru a na 28 mesačnú záruku tovaru.  

4.3. Celková cena za dodanie tovaru, ktorý je predmetom plnenia tejto zmluvy neprekročí počas 

doby trvania tejto zmluvy čiastku : 



Cena bez DPH:  3859,80 Eur 

DPH: 771,96 Eur 

Cena s DPH: 4631,76 Eur 

Čl. V. 

Čas dodania a prevzatia zmluvy 

5.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný predmet plnenia zmluvy v požadovanom množstve, 

kvalite a s parametrami zodpovedajúcimi jeho účelnému určeniu do sídla kupujúceho podľa 

objednávky, najneskôr do 15 pracovných dní od doručenia objednávky. Objednávka musí 

obsahovať odvolanie na uzavretú zmluvu, názov , množstvo a cenu požadovaného tovaru. 

5.2. Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy sa uskutoční na adrese kupujúceho v pracovných 

dňoch v čase od 08:00 hod. do 15.00 hod. Predávajúci sa zaväzuje avízovať kupujúcemu 

dodávku do miesta plnenia najneskôr 1 deň pred jej doručením.  

5.3. Prevzatie predmetu  plnenia zmluvy potvrdí kupujúci na dodacom liste.  

Čl. VI. 

Platobné podmienky 

6.1. Cenu za predmet plnenia zmluvy uhradí kupujúci na základe doručenej faktúry. Súčasťou 

faktúry musí byť kupujúcim potvrdený dodací list o prevzatí predmetu zmluvy. Faktúra musí 

obsahovať najmä: 

- Označenie faktúry, číslo faktúry 

- Obchodné meno a sídlo kupujúceho 

- Obchodné meno a sídlo predávajúceho 

- Číslo objednávky 

- Deň dodania predmetu zákazky, deň splatnosti.  

V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, resp. v nej budú nezrovnalosti, 

kupujúci  je oprávnený vrátiť ju predávajúcemu na doplnenie, príp. opravenie. V takomto 

prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením 

opravenej faktúry kupujúcemu.  

6.2. Lehota splatnosti faktúr je 14 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.  

6.3. Kupujúci neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.  

6.4. Platba bude realizovaná prevodným príkazom prostredníctvom peňažného ústavu kupujúceho, 

na základe faktúry vystavenej predávajúcim.  

Čl. VII. 

Zodpovednosť za vady, záručné podmienky 

7.1. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet plnenia zmluvy je zhotovený podľa platných ČSN a 

podľa podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto 

zmluve.  

7.2. Lehota na uplatnenie nárokov zo záruky začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy 

kupujúcim. Na predmet plnenia zmluvy sa vzťahuje záruka podľa všeobecne platných právnych 

noriem a predpisov viažucich sa k predmetu dodávky.  

7.3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady, že počas záručnej lehoty má kupujúci právo 

požadovať a dodávateľ povinnosť odstrániť bezplatne vzniknuté vady, popr. nahradiť tovar 

novým. 

 

Čl. VIII. 

Zmluvné pokuty a úrok z omeškania 

8.1. Kupujúci má právo účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny predmetu zmluvy bez 

DPH za každý deň omeškania, ak predávajúci nedodrží záväzky dohodnuté v tejto zmluve.  



8.2. Predávajúci má právo účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy bez DPH 

za každý deň, v prípade meškania kupujúceho s úhradou faktúry nad dohodnutú lehotu 

splatnosti.  

Čl. IX 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

 9.1.    Zmluvné strany môžu zmeniť podmienky tejto zmluvy len formou písomných a očíslovaných    

          dodatkov k tejto zmluve. K návrhom dodatku k tejto zmluve sa zmluvné strany   zaväzujú   

          vyjadriť v lehote do 15 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.  

9.2.     Táto zmluva môže byť zrušená oboma zmluvnými stranami a to:  

a) písomnou dohodou zmluvných strán ku ktorémukoľvek dňu v mesiaci, na základe návrhu 

ktorejkoľvek zo zmluvných strán,  

b) výpoveďou zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strany s jednomesačnou výpovednou lehotou, 

ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení písomnej výpovede 

druhej strane,  

c) okamžite, pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Oprávnená 

strana môže okamžite písomne odstúpiť od zmluvy a požadovať od povinnej strany 

náhradu škody, ktorá jej vinou vznikla, v súlade s platnou právnou úpravou.  

9.3.    Vzťahy výslovne touto zmluvou neupravené, sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami   

           Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.  

9.4.    Obidve zmluvné strany potvrdzujú platnosť tejto zmluvy svojím podpisom. Zároveň prehlasujú,   

           že si túto zmluvu prečítali, že nebola uzavretá v tiesni, ani za inak jednostranných nevýhodných   

          podmienok.  

9.5.   Zmluva bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží   

         predávajúci a jedno obdrží kupujúci.         

9.6.   Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom   

          nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa   

         zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa  menia   

         a dopĺňajú niektoré zákony.  

V Košiciach dňa 9.12.2016            V Košiciach dňa 9.12.2016 

  

                            p. Pavol Iľko Mgr. Slavomír Harabin 

        Elektroservis VV s.r.o. Gymnázium, Šrobárova 1, Košice 

                  

       


