ZMLUVA

2014

o dodávke tovaru
uzavretá podľa Obchodného Zákonníka č. 513/1999 medzi:
Obchodné meno
Sídlo
IČO
DIČ:
Bankové spojenie
Číslo účtu
Zastúpený
(ďalej len „dodávateľ“)

: JANA PIROŽEKOVÁ
: Vrbov 51, 059 72
: 40128539
: 1023282436
: Tatra banka a.s.
: 2939467294/1100
: Jana Pirožeková

a
Obchodné meno
Sídlo
IČO
DIČ.:
Bankové spojenie
Číslo účtu
Zastúpený
(ďalej len „objednávateľ“)

: OBEC VLKOVÁ
: Vlková 107, 059 72
: 00326704
: 2020697349
: VÚB Banka a.s.
: 30422562/0200
: PhDr. Mgr. Peter

Bendík, starosta obce

I.
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je stavebný, materiál (cement, lepidlá, tvárnice, zárubne,
preklady, polystyrén, omietky a iné podľa katalógu).
II.
Objednávky
Tovar dodáva dodávateľ na základe podľa požiadaviek objednávateľa na základe
aktuálnej ponuky a podľa aktuálne platného cenníka, s ktorým je objednávateľ oboznámený.
Tovar dodáva kupujúci do sídla: Obec Vlková, 059 72 Vlková 107.
Dodávateľ splní svoju povinnosť dodať tovar tým, že objednávateľ zodpovedný
pracovník prevezme dodaný tovar spolu s príslušnými dokladmi (dodací list) s určením druhu,
množstva a ceny tovaru. Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar do dohodnutého termínu a zároveň
sa zaväzuje dodať tovar zabalený na prepravu spôsobom obvyklým pre takýto tovar v
obchodnom styku. Dopravu tovaru zabezpečuje objednávajúci na vlastné náklady a
nebezpečenstvo do miesta plnenia.
III.
Cena
Cena dodávaného tovaru je stanovená dohodou zmluvných strán podľa aktuálneho
cenníka v čase rozvozu. Zmluvné strany sa dohodli, že po dobu trvania tejto zmluvy je
objednávateľ oprávnený kedykoľvek pristúpiť k novému prieskumu trhu.
Ak cenová ponuka dodávateľa na tovar a služby, ktorého prieskum ceny sa týka, je
naďalej najnižšou oproti cenovým ponukám tretích osôb, objednávateľ bude naďalej tento tovar
odoberať od dodávateľa v zmysle tejto zmluvy.
V prípade, že preskúmaná cena tovaru a služieb dodávateľa prevyšuje cenové ponuky od
tretích osôb, je objednávateľ oprávnený odoberať tovar a služby od iného dodávateľa. Zmluvné
strany sa dohodli, že dodávateľ bude vopred informovať objednávateľa o pripravovaných
prebiehajúcich alebo iných akciách so zvýhodnenými cenami na tovar a služby podľa tejto
zmluvy.

IV.
Kvalita
Kvalita výrobkov musí zodpovedať normám, podľa ktorých sa jednotlivé výrobky
vyrábajú, skladajú a distribuujú. Vady, ktoré sa podľa svojej povahy považujú za zjavné a
zistiteľné vonkajšou kvalitou pri preberaní tovaru sú najmä:
- množstvové a kvalitatívne vyplývajúce z poškodených vonkajších obalov a ich počtu,
- nesúlad medzi údajmi dodacieho listu, označením a množstvom tovaru na obaloch.
V prípade oprávnenej reklamácie má objednávateľ nárok na výmenu tovaru za bezchybný na
náklady predávajúceho. Objednávateľ je povinný reklamovať nekvalitu a prípadné iné
reklamačné dôvody písomnou formou. V reklamácií musí byť uvedený dátum výroby, dátum
dodávky.
V.
Kúpna cena, platobné a fakturačné vzťahy
Platba za dodaný tovar bude objednávateľom uhrádzaná na základe vystavenej
faktúry. Podmienky fakturovania sa budú riadiť všeobecnými právnymi normami upravujúcimi
platobný styk. Splatnosť faktúry je určená na 14 dní. V prípade, že objednávateľ uhradí
fakturovanú kúpnu cenu po lehote splatnosti faktúry, si dodávateľ môže účtovať zmluvnú pokutu
vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania, po prekročení 30 dní odo dňa splatnosti
vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
VI.
Doba plnenia
Zmluva o dodaní a odbere tovaru uzavretá medzi dodávateľom a odberateľom sa uzatvára
na dobu určitú od 15. 01. 2014 do 31.12.2014, s tým, že každá zo zmluvných strán môže
zmluvu vypovedať v lehote 1 mesiac odo dňa, keď jedna zo strán doručí písomne druhej strane
výpoveď. Lehota začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola
výpoveď doručená.
VII. Záverečné ustanovenia
Obsah tejto zmluvy môžu zmluvné strany zmeniť dodatkom ku zmluve v písomnej
forme, po vzájomnej dohode.
Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej textu porozumeli a na znak súhlasu ju potvrdzujú
svojim podpisom.
Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží
jeden rovnopis.
Vo Vlkovej, dňa 15. 01. 2014
Za dodávateľa:

Za odberateľa:

