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č.j.          /2013/Predn. 
 

ZMLUVA NA DODANIE TOVARU 
 

 
     Objednávateľ   Mesto Nitra    
     Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra 
 Zastúpené   Jozef Dvonč, primátor 
 Bankové spojenie  Prima banka Slovensko, a.s. 
 Číslo účtu   0800283002/5600 
 IČO    308 307 
 DIČ    202 110 2853 
  
 
     Dodávateľ    
      
 Zastúpené    
 Bankové spojenie   
 Číslo účtu    
 IČO     
 DIČ     
 
  
 

I. Predmet zmluvy 
 

1. Predmetom tejto zmluvy je „Modernizácia priestorov interiéru NISYS – Štefánikova 
trieda 1 v Nitre“,   podľa cenovej ponuky zo dňa ............ Cenová ponuka je prílohou tejto 
zmluvy. 

2. Všetky práce a služby súvisiace s dopravou, dodaním a montážou predmetu zmluvy 
vrátane dovozu sú zahrnuté v cene určenej tejto zmluvou.    

 
II. Miesto a čas plnenia a podmienky plnenia 

 
1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi predmet zmluvy uvedený v čl. I tejto 

zmluvy a bližšie špecifikovaný v prílohe tejto zmluvy najneskôr v lehote do 30.11.2013. 
Súčasne sa zaväzuje vykonať jeho montáž v mieste plnenia určenom podľa odseku 3 tohto 
článku. 

2. Dodávateľ zodpovedá za dodržanie dohodnutého termínu. 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že miestom plnenia je prevádzka NISYS, Štefánikova trieda 1, 

Nitra (ďalej len „miesto plnenia“). 
4. Dodávateľ sa zaväzuje uskutočniť dodanie predmetu zmluvy v prevádzkovom čase Prevádzky 

NISYS, Štefánikova trieda 1 v Nitre a objednávateľovi oznámiť telefonicky najmenej 1 
pracovný týždeň  pred plánovaným dodaním predmetu zmluvy svoju pripravenosť plniť. 

5. Objednávateľ nie je povinný predmet zmluvy prebrať, ak má vady alebo nespĺňa 
podmienky ustanovené touto zmluvou. 
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III.   Zmluvná cena 
 
Cena za celé plnenie predmetu zmluvy podľa čl. I tejto zmluvy je stanovená dohodou 
zmluvných strán podľa § 3 Zákona č.18/1996 Z.z. o cenách a na základe cenovej ponuky 
dodávateľa zo dňa............: 

 
cena bez DPH  ............... € 
DPH 20%  ............... € 
 
Celková cena za predmet zmluvy s DPH predstavuje  ................ € 
(slovom: ........................) 

 
 

IV. Platobné podmienky 
 
1. Objednávateľ neposkytuje zálohovú platbu. 
2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu na základe doručenej faktúry. 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. Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru až po podpísaní dodacieho listu objednávateľom. 
4. Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu. 
5. Dodaný predmet plnenia sa stáva majetkom objednávateľa dňom uhradenia jeho zmluvnej 

ceny. 
6. Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy prechádza na objednávateľa okamihom 

prevzatia tovaru objednávateľom. 
 
V. 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 48 hodín od ich nahlásenia faxom, elektronickou poštou alebo listom 
objednávateľom. 

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

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

 
 
VI. Sankcie 
 
1. V prípade nedodržania termínu dodania predmetu zmluvy je dodávateľ povinný zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05% zo zmluvnej ceny objednaného tovaru za každý 
deň omeškania. Dodávateľ nie je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu, ak preukáže, že 
omeškanie bolo spôsobené konaním alebo nekonaním na strane objednávateľa. 
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2. V prípade, ak objednávateľ neuhradí fakturovanú platbu včas alebo riadne, je povinný 
zaplatiť dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,01% z dlžnej sumy za každý deň 
omeškania. 

3. V prípade nedodržania ustanovenia čl. V ods. 3, uhradí dodávateľ objednávateľovi 
zmluvnú pokutu 0,05% z ceny tovaru s vadou (vrátane DPH) za každý začatý deň 
omeškania. 

4. Povinná zmluvná strana sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu do 60 dní odo dňa výzvy 
oprávnenej strany. 

 
VII. Záverečné ustanovenia 
 
1. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z toho 3 pre objednávateľa a 1 pre 

dodávateľa. 
2. Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných a očíslovaných 

dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými 
zástupcami oboch zmluvných strán. 

3. Dodatky musia byť vyhotovené v rovnakom počte ako táto zmluva. 
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami zmluvných strán. 
5. 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) Objednávateľ –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. 

6. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom na 
§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka). 

7. O nadobudnutí účinnosti zmluvy svedčí písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy. 
Objednávateľ vydá účastníkovi zmluvy na požiadanie potvrdenie o zverejnení zmluvy. 

8. Ostatné vzťahy touto zmluvou neupravené sa budú riadiť podľa Obchodného zákonníka 
č.513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. 

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné 
prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že 
táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za 
nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi 
vlastnoručnými podpismi. 

 
 
 
V Nitre dňa ..................      V Nitre dňa..................... 
 
 
 
 
 
 
.......................................................    ........................................................ 
 objednávateľ                     dodávateľ 
 
 


