
nÁmcovÁzw.UvA o DoDAxí rovaRov A posKyrovlNí
sr,užrng

uzavretá v súlade s § 269 ods. 2 zák. č,51311991Zb, Obchodný zákonník v platnomznení
(d'alej len,,Obchodný zákonník")

článok 1
Zmluvné strany

1.1.

Štatutárny orgán: Danka Černičková, riaditel' školy

. Pod Zábrehom1558/9

1076146676

Ncplatca DPH

Statutárny orgán: Ing. Marián Galovič, PhD.

|]1!^ L^_l-^ ^ -, ' Bankové spojenie: 1".**:llj^'_.,_ : L __l__.l J----- pobočkazahraničnej banky

] IBAN: l SK41 8360 5207 0042 0138 9436 :

l BIC: BREXSKBX :

l.

l l (ďalej len,,dodávatel"')

1,2. Obchodné meno: Ing. Marián Galovič, PhD.
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1.

2.

3.

2.

J.

1.

ČHnok 2
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je závázok dodávatel'a poskytnút' objednávatel'ovi služby a
tovary špecifikované v tomto článku zmluvy riadne, v dojednanom termine a za
dohodnutých podmienok v zmysle tejto zmluvy a jednotliv}ch objednávok
objednávateťa, a závázok objednávateía za poskytnuté služby a tovary zaplatít'
dodávateťovi odmenu vo výške dojednanej podl'a jednotliv}ch objednávok
objednávateía a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
Službami sa na účely tejto zmluvy rozumejú nasledovné činnosti:
a) Odborné a medziobdobné prehliadky výt'ahov, odborné skúšky v rozsahu podl'a
STN 27 4002. Opakované úradné skúšky výt'ahov podl'a vyhlášky č.50812009 Z.z.
s inšpektorom oprávnenej právnickej osoby" Odstránenie závad zistených pri
qýkone prehliadok a skúšok a odstraňovanie závad nahlásených objednávatel'om.
b) iné s predmetom súvisiace činnosti podťa požiadaviek objednávateťa; (ďalej len
,,služby").
Tovarom sa na účely tejto zmluvy rozumejú nasledovné tovary:
a) náhradné diely a materiál potrebný na výkon servisu na výt'ahoch
objednávatel'a
b)iné s predmetom súvisiace tovary podťa požiadaviek objednávateťa; (d'alej len
,,tovary").

článot 3

Sp6sob dodania tovarov a poskytovania služieb

Dodávateť sa zavázuje dodať tovary a poskytnúť služby v termíne, v mieste plnenia a v
rozsahu špecifikovanom v tejto zmluve a v zmysle písomných objednávok
objednávatefa.
Objednávateť je oprávnený zaslať objednávku na tovary a služby aj písomne na e-mail
dodávateťa: galovic.marian@gmail.com a súčasne vytahv.puchov@gmail.com.
Prijatie objednávky dodávatel' potvrdí písomne (stačí e-mailom) objednávatel'ovi.
Objednávka musí obsahovat' minimálne názov a množstvo požadovaných tovarov a
rozsah požadovaných služieb, požadovaný termín dodania, dátum, pečiatku a podpis
oprávnenej osoby obj ednávateťa.
Dodávatel' sa zavázuje o poskytnutlch službách viesť písomnú evidenciu (ďalej len
,,ýkazprác"). Za evidenciu sa tiežpovažuje odovzdaný protokol o odbornej prehliadke
resp. odbornej skúške výťahu, ktory je súěast'ou knihy kontrol výt'ahov a ktoý nahrádza
ýkaz prác. Vykonanie medziobdobnej prehliadky sa vykazuje zápisom do knihy
kontrol výťahu revíznym technikom. Vystavená faktúra sjednotlivými položkami
výkonov (prác) a dodaného materiálu sa tiež považuje za súpis prác.
Objednávateť nadobúda vlastnícke právo k tovarom ihneď po ich prevzatí a podpísaní
dodacieho listu.
Nebezpečenstvo škody prechádza na objednávatela dodaním tovarov po podpise
dodacieho listu.

4.

5.
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6.

7.

Dodávatel' sa zavázlsje poskytnút'na nové tovary (komponenty) záručnú dobu v trvaní
2 roky, ktorá začina plynút' odo dňa jeho prevzatia a podpisu dodacieho listu resp.
faktúry, ak tá slúži aj ako dodací list. Na repasované komponenty trvanie záruky bude
uvedené na faktúre resp. na dodacom liste. Na spotrebný materiálsazárukaneposkytuje
(napr. žiarovky, mazanie - olej, vazelína a iné spotrebné tovary).
Objednávatel' je povinný písomne oznámiť dodávateťovi vady tovaru, ktoré zistil
dodatočne po podpise dodacieho listu, atobez zbytočného odkladu, po tom, čo vady
zistil. Dodávatel" je povinný k oznámeniu podťa predchádzajúcej vety sa písomne
vyjadriť do 48 hodín počas pracovných dní (to je do 2 pracovných dní) resp. do
vzájomne dohodnutého termínu a navrhnúť spósob odstránenia vady.
Zmlwné strany sa zavázujú navzájom sa včas informovať o všet\ých skutočnostiach
rozhodných pre spoluprácu podl'a tejto zmluvy.
Objednávateť poskytne dodávateťovi súčinnosť potrebnú pre riadne dodanie tovarov a
poskytnutie služieb, a to najmá ým, že

. zabezpečí pripravenosť pracoviska, kde sa budú dodávať tovary a poskytovať
služby a pripravenosť zaríadení, na ktorych sa služby budú poskytovať;

. po dobu rea|izácie zrnluvy sa zavázuje umožniť dodávateťovi, resp. jeho
zamestnancom, prístup do miestaplnenia zadodržaniaprevádzkov}chpodmienok
objednávateťa;

. ak sa vyskytne nevyhnutná potreba ďalších podkladov a informácií na riadne
poskytovanie služieb a dodanie tovarov, v najkratšej technicky možnej lehote mu
tieto objednávatel'poskytne; v prípade objektívnych dóvodov znemožňujúcich
dodržanie tejto lehoty je objednávatef povinný túto skutočnost' dodávatel'ovi
oznámiť a dohodnúť s ním ďalší postup.

Článok 4
Termín a miesto plnenia

Miestom poskytnutia služieb a dodania tovarov bude prevádzka objednávateťa v meste
Púchov alebo sídlo objednávatel'a podťa článku 1 ods. 1.1 tejto zmluvy.
Služby budú poskytované a tovary dodané za odmenu podťa jednotliqých písomných
obj ednávok obj ednávateťa, doručenýeh dodávatel'ovi.

článok 5
Cena a platobné podmienky

Zmlwné strany sa dohodli, že cena za dodané tovary a poskytnuté služby bude určená
jednotlivo dohodou, podťa množstva dodaných tovarov a rozsahu služieb uvedených v
jednotliqých objednávkach objednávateťa, na základe dohody objednávateťa a
dodávateťa. V prípade nesúhlasu s cenou podťa objednávok objednávateťa sa zmluvné
strany zavázujú rokovať v dobrej viere o odmene za tovary a služby, ktoré majú byť
poskytnuté.
Cena dohodnutá pri každej jednotlivej objednávke bude konečná a bude faktúrovaná s
daňou z pridanej hodnoty (DPH). (Pozn. Dodávatel'nie je platca DPH).
Dodávatel'vystaví faktúru najskór k prvému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho
po mesiaci, v ktorom sa služby poskytli a tovar dodal. Splatnosť faktúr je 10 dní odo
dňa ich doručenia obj ednávatel'ovi.

8.

9.

1.

2.

1.

2.

aJ.
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4.

5.

6.

7.

Faktúra - daňov} doklad musí obsahovat' všetky náležitosti stanovené platrymi
právnymi predpismi.
DoruČovanie faktúr dodávatel'om sa realizuje prednostne elektronickou formou na e-
mailové adresy objednávatel'a: mschmelinecpuchov@centrum.sk resp. osobne vo
Szickej forme na adrese objednávateťa.
Faktúra je uhradená dňom pripísania príslušnej fakturovanej čiastky na účet dodávatel'a
uvedený vo faktúre a v článku I.2 tejto zmluvy.
Zmluvné strany nemajú právo jednostranne započítať voči druhému účastníkovi
akékolŤek Peíažné pohťadávky bezpísomného alebo ústneho súhlasu druhej zmluvnej
stranY. Zmluvné strany taktiež nemajú právo bez písomného súhlasu druhej zmluvnej
stranY postúpiť na tretiu osobu akékolŤek peíažné pohl'adávky voči druhej zmluvneJ
strane.

čHnok 6

Doba trvania zmluvy a spósob jej ukončenia

zmluva sauzaŇára na dobu neurčitú a to od odo dňa jej podpísania.
Zmluvuje možné ukončiť: A. dohodou strán ku dňu uvedeného v písomnej dohode;
alebo B. PÍsomnou výpoveďou ktorejkol'vek zmluvnej strany bez uveóenia dóvodu, s 1-
mesaČnou qfPovednou lehotou. Výpovedná lehota zaóínaplynúť od nasledujúceho dňa
po doručení písomnej qipovede.
Ak objednávateť bude v omeškaní so zaplatením ktorejkoťvek oprávnene fakturovanej
sumy o viac ako 15 dní, dodávatel' má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Úeintý
odstúPenia nastávajú dňom doručenia písomného vyhotovenia tohto jednostranného
písomného právneho úkonu druhému účastníkovi.

čHnok 7

záverečné ustanovenia

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
AkékolŤek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možné vykonat' len formou
PÍsomného oČÍslovaného dodatku, ktory bude podpísaný oboma zmluvnými stranami.
Zmluvné stranY sa t}mto dohodli, že ich závázkoý yzt'ah, upravený ,rrr-lu,rou a spory z
neho vzniknuté, sa budú riadit' slovenskými právnymi predpismi _ oucnóaným
zákonníkom a súvisiacimi právnymi predpismi
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopiso ch, z ktoých jedno vyhotovenie obdrží
každá zo zmluv ných strán.
V PríPade akejkol'vek zmeny identifikačných údajov zmluvných strán uvedených v
záhlaví tejto zmluvy, sú zmluvné strany povinné túto skutočnost' vopred písomne
oznámiť druhej zmluvnej strane.
Zmluvné strany prehlasujú , že zmluva je podpisovaná podl'a ich pravej a slobodnej vóle,
nie v tiesni alebo za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, že si ju iiudn.
prečítali a súhlasia s celým jej obsahom.

1.

2.

a

1.

2.

aJ.

4.

5.

6.
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7. Ak sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stane neplatnýrn alebo neúčinným, neplatnost',
alebo neúČinnost' ustanovenia nebude rnať za následok neplatnost' alebo neúčinnosť
ďalŠÍch ustanovení zmluvy, ani samotnej zmluvy. Zmluvné strany sa zavázuji, že
nePlatné alebo neúčinné ustanoveniebezzbytočného odkladu nahradia tak, aby bol v čo
najváČŠom možnom rozsahu dosiahnut! účel, ktory v čase uzavrctia tejto zmluvy
sledovali neplatným alebo neúčinným ustanovením. Obdobne budú zmluvné strany
PostuPovať aj v prípade, ak sa zistí, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je
nevykonatel'né.
Akékol'vek prípadné spory tykajúce sa tejto zmluvy alebo inak súvisiace s touto
zmluvou budú riešené prednostne rokovaním a dohodou zmluvných strán.

, dňa 9. /./"Xn V , dňa

8.

V

tyíATERsto{. šrola
€HMEuNEg l4ut6 .4@

020 0r Ulctlóv-
&,*V

Danka cerničková

riaditeť školy

Dodávatel'Objednávatel'

g. Marián Galovič, PhD.
odborný pracovník YTZ Z aE.
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