
nÁucovÁ xúpNn zlrluvl Nn uouaNrn rovaRu
(d'alei len zmluva)

uzaívorenápodťa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka,

§ 3 ods.2 zákona ě.2512006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v zneníneskorších predpisov (ďalej len,,zákon") medzi týmito zmluvnými stranami

t.
Zmluvné strany:

Kupujúci: MaterskáškolaChmelinec
ul. Chmelinec 1411, 020 01 Púchov
tČo: Mtzgasz
DIČ: 2021,669749
(kupujúci nieie platcom DPH)
(ďalej \en,, kupujúci')

Predávajúci:
Zastúpený: Peter Mazák
Vieska Bezdedov 33,020 01 Púchov
tČo: 10884017
DIČ : 102052012]
Zapisaný : Žo t992l00855
(ďalej |en,, predávajúci ")

il.
preambula

1. Kupujúci na obstaranie predmetu teito zmluvy použil postup verejného obstarávania

- zadivanie zákazky s nízkou hodnotott podl'a § 102 zákona, ktorého víťazom sa stal

predávajúci v závislosti na cenách požadovaných produktov a služieb, vzdialenosti

dodávatefa z dóvodu pružnosti pre prípad nevyhnutnej dodávky azároveřt z dóvodu podpory

malých dodávatefov v mieste sídla organizácie.
2. Táto zmluva je uzavretá podl'a ustanovení § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

v znení neskorších predpisov a § 3 ods, 2 z,ákona.

uI.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie kupujúceho elektroinštalačnými prácami

arevízíe elektroinštalácie s bleskozvodnri (d'alej len ,,,služba") podla potreby

MŠ Chmelinec 141 0,020 01 Púchov.



2. Predávajúci sa zavázuje dodat' službu kupujúcemu na základe písomnej, telefonickej
alebo e-mailovej objednávky kupujúceho. Presný počet a typ služby sa bude bližšie
špecifi kovat' a obj ednávat' podl'a aktuálnej potreby kupuj úceho,
3. Kupujúci sa zavázuje jednotlivé čiastkové požiadavky od predávajúceho prevziat'
a zaplatít' dohodnutú cenu.

IV.
Čas a miesto plnenia

1. Predávajúci sa zavázuje na svoje vlastné náklady anebezpeěenstvo vykonať službu
v zmysle bodu IIL tejto zmluvy,

2. Miestom dodania je: MŠ Chmelinec 141I,020 01 Púchov.
3. Kupujúci sazavázuje spolupósobiť s predávajúcim.
4. Spolu s predmetom dodania budú kupujúcemu odovzdané nasledovné doklady :

daňový doklad (faktúra) a dodacie listy.
5, Deň potvrdeniaprevzatia v dodacom liste sa považuje za deň dodania predmetu zmluvy.

V.
Kúpna cena

1. Kúpna cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákonaNRSRč.
|8l|996Z.z..o cenách. Kúpna cena bude vrátane DPH, Kúpna oena obsahuje
všetky náklady predávajúceho na miesto dodania a vykonania služby na miesto určenia.

2, Kúpna cena je splatná na základe daňových dokladov (faktúr) predávajúceho, ktoré
budú kupujúcemu odovzdané súčasne s predmetom plnenia. Faktúry musia obsahovať
náležitosti daňového dokladu a špecifikáciu ceny. Súčast'ou faktúr musia byt'dodacie
listy, Lehota splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa dodania služby. Pre účely tejto zmluvy
sa za deňúhrady považujedeňodoslania príslušnej finančnej sumy ztlětukupujúceho
na účet preclávajúceho,

3. Vcene služieb jezahrnutáaj dopravana adresu kupujúceho. Kúpnacenajestanovená
nazáklade cenovej ponuky predávajúceho. Rozšírenie sortimentu dodávaných služieb bude
riešené dodatkami, vypracovanými na základe aktuálnych cenníkov predávajúceho,
platnými v čase predaja.

vI.
Možnost'a sp6sob úpravy ceny

1. Cenu služby je možnomeniť nazákladezmienobchodnýchpodmienokvyplývajúcich
zo všeobecne závázných právnych noriem, napr, zmien DPH, daňových odvodov a to
formou priložených aktuálnych cenníkov, platných v čase predaja, odsúhlasených
oboma zmluvnými stranami.



Zmeny ceny služieb sú možné len po zvýšení nákladov predávajúceho súvisiacich
s dodávaným sortimentom služieb, V prípade, že cena za dodanú službu bude vzhťadom
k cene uvedenej v zmluve nižšia, nebude sa zmena ceny riešit' formou písomných
dodatkov k zmluve.

Práva u poninnoTilrmluvných strán

1. Predávajúci je povinný :

- dodať predmet kúpy kupujúcemu v požadovanom rozsahu a množstve, v bezchybnom stave
a v dohodnutej kvalite kupujúcemu, čo kupujúci potvrdí podpísaním dodacieho listu.

2, Kupujúci je povinný:
- v dohodnutom termíne a čase prevziať objednané služby,Vykonať kontrolu dodaných
sluŽieb, reklamáciu móže kupujúci uplatnit'do termínu stanoveného zákonom.

3. Kupujúci uhradí faktúry v dohodnutých lehotách a v správnej výške.

VIII.
Zodpovednost'za vady a záruka

1. Na predmet zmluvy sa vzt'ahuje záruka v dÍZke podťa príslušnej akostnej normy.

xII.
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli na tomo že neupravené touto zmluvou sa riadia
ustanoveniami obchodného zákonnika,

2. Zmluvu je možné menit'alebo dopÍňat'len formou písomných dodatkov, odsúhlasených
oboma zmluvnými stranami.

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží kupujúci
a predávajúci rovnaké vyhotovenia.

4, ZmIuva nadobúda platnost'a úěinnosť po podpísaní oboma zmluvnými stranami
Trvanie zmluvy: na dobu neurčitú

5. Predávajúci prehlasuje, že súhlasí s podmienkami uvedenými kupujúcim v tejto zmluve.



6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia,
naznak čoho pripájajú svoje podpisy.

7. Výpovedná lehota na ukončenie zmluvného vzťahu je jeden mesiac.

V Púchove, dňa: 03.09.2018
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V Púchove, dňa: 03.09,2019

MATERSKÁ Šl
Qhmelinec 1

tcu\MfttOV


