
Zmluva na dodanie tovaru 
 

Zmluvné strany 
 
Objednávateľ:   Mesto Nitra 
 sídlo: Štefánikova tr.60, 950 06 Nitra 

  zastúpenie: Jozef Dvonč, primátor mesta 
IČO: 00 308 307 
DIČ: 2021102853 
IČ DPH: 2021102853 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
Číslo účtu: 0800283002/5600 

 
Dodávateľ:    

   sídlo:  
    zastúpenie:  

   IČO:  
   DIČ: 

IČ DPH:  
    Bankové spojenie:  
    Číslo účtu:  
 
 

Čl. I 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je dodanie tovaru – „Zabezpečovacie zariadenia pre pripojenie vybraných 
objektov MŠ na pult centrálnej ochrany Mestskej polície v Nitre“ (ďalej len „tovar“). 

2. Dodanie tovaru zahŕňa dodávku a montáž predmetu plnenia vrátane vykonania prípravných prác 
a zaškolenia zamestnancov MŠ. Všetky takto vykonané práce a služby súvisiace s dodávkou 
predmetu zmluvy vrátane dovozu sú zahrnuté v cene určenej touto zmluvou. 

3. Prílohou tejto zmluvy je: 
a) zoznam MŠ s určením miesta a rozsahu plnenia 
b) cenová ponuka dodávateľa 
c) osvedčenie dodávateľa. 

 
Čl. II 

Termín plnenia 
Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar podľa tejto zmluvy najneskôr do ..................... 
 

Čl. III 
Cena plnenia 

Cena predmetu zmluvy bližšie špecifikovaného v čl. I je určená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 
zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s ponukou dodávateľa 
zo dňa .......... - cena tovaru bez DPH    .............,-EUR 

- DPH 20%     .............,-EUR 
- celková cena vrátane DPH   .............,-EUR 

(slovom: .................... eur). 
 

Čl. IV 
Platobné podmienky 

1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za dodanie tovaru na základe doručenej faktúry v lehote 
splatnosti. 

2. Splatnosť tejto faktúry je 14 dní odo dňa doručenia objednávateľovi. Za deň úhrady sa považuje 
odpísanie finančnej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa. 

3. Faktúra môže byť vystavená dodávateľom najskôr po riadnom a včasnom dodaní tovaru v celom 
jeho rozsahu a jeho protokolárnym odovzdaním. Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu. 

 



Čl. V 
Práva a povinnosti objednávateľa 

1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť dodávateľovi tovaru všetku súčinnosť potrebnú na riadne 
dodanie tovaru podľa tejto zmluvy. 

2. Objednávateľ je povinný zaplatiť dohodnutú odmenu v stanovenej lehote na základe faktúry 
vystavenej dodávateľom tovaru. 

 
Čl. VI 

Záručná doba 
1. Dodávateľ zodpovedá za kvalitu predmetu zmluvy podľa všeobecne záväzných platných právnych 

predpisov a v zmysle tejto zmluvy po stránke jeho úplnosti, prevádzkovej spôsobilosti 
a spoľahlivosti v záručnej dobe v nasledovnej dĺžke - 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť 
dňom podpísania dodacieho listu objednávateľom. 

2. Dodávateľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť vady zistené na predmete plnenia 
do 3 dní od ich nahlásenia dodávateľovi.  

3. V prípade, že vada nebude odstránená v čase podľa predchádzajúceho odseku dodávateľ 
zabezpečí náhradný tovar. 

4. Záručné povinnosti dodávateľa sa nevzťahujú na poškodenie neodborným zásahom zo strany 
obsluhy objednávateľa a na vady a poruchy spôsobené úmyselným poškodením alebo zásahom 
treťou osobou. 

 
Čl. VII 
Sankcie 

1. V prípade nedodania tovaru v lehote dohodnutej podľa čl. II tejto zmluvy sa dodávateľ zaväzuje 
uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.  

2. V prípade neuhradenia ceny plnenia riadne a včas podľa čl. III a IV tejto zmluvy sa objednávateľa 
zaväzuje uhradiť dodávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. 

 
Čl. VIII 

Záverečné ustanovenia 
1. Akékoľvek zmeny a doplnky k zmluve je možné urobiť len písomným dodatkom, potvrdeným 

obidvoma zmluvnými stranami. 
2. Táto zmluva je uzatvorená a nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 
3. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia platnou legislatívou SR. 
4. Túto zmluvu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení 
a) Mesto Nitra zverejní na webovom sídle mesta, alebo 
b) ak zmluva nie je zverejnená podľa písm. a) tohto ods. do 7 dní odo dňa jej uzatvorenia, môže 

účastník zmluvy podať návrh na zverejnenie zmluvy v Obchodnom vestníku. 
5. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom na § 47a 

ods. 1 Občianskeho zákonníka). 
6. O nadobudnutí účinnosti zmluvy svedčí písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy. Mesto Nitra 

vydá účastníkovi zmluvy na požiadanie potvrdenie o zverejnení zmluvy. 
7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých 1 obdrží dodávateľ a 3 

objednávateľ. 
 


