
             Č.j.               /2013/MsP 

 

ZMLUVA  NA  DODANIE  TOVARU 

 
Zmluvné strany: 

 
 
Objednávateľ: MESTO NITRA 

so sídlom:   Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra 
zastúpené:   Jozef Dvonč, primátor mesta 

   Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. 
Číslo účtu :   0800289009/5600 
IČO :    308 307 
DIČ:    2021102853 

Kontaktná  adresa:      Mestská polícia, Cintorínska 6, 949 01 Nitra 
 
Dodávateľ:  ................................................... 
   so sídlom:   

zastúpené:      
   IČO:     
   DIČ:    
   Bankové spojenie:  
   Číslo účtu:    
 

Čl. 1 
Predmet zmluvy 

1.Predmetom tejto zmluvy je dodanie tovaru: osobné motorové vozidlo zn. 
.......................................................... v zmysle zmluvne dohodnutých podmienok. 
2. Rozsah plnenia podľa tejto zmluvy je určený technickou a cenovou špecifikáciou podľa cenovej  
     ponuky dodávateľa, ktorá tvorí Prílohu č. 1 k zmluve a je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
3.  Plnením podľa tejto zmluvy sa rozumie dodávka tovaru a vykonanie všetkých služieb nutných     
     k riadnemu plneniu predmetu zmluvy. Všetky práce a  služby súvisiace s predmetom plnenia podľa  
     tejto zmluvy sú zahrnuté v cene určenej touto zmluvou. 
 

Čl. 2 
Miesto a čas plnenia 

1. Miestom plnenia predmetu zmluvy je  sídlo predávajúceho. 
2. Plnenie v celom rozsahu podľa tejto zmluvy sa uskutoční v lehote 4 týždňov od podpisu   
    zmluvy. 
3. Objednávateľ sa zaväzuje predmet plnenia za podmienok dohodnutých v tejto zmluve prevziať  
   a zaplatiť dohodnutú cenu a to aj v prípade skoršieho časového plnenia dohodnutého touto  
   zmluvou. 

4. Dodávateľ zodpovedá za dodržanie dohodnutých termínov. 
 

Čl. 3 
Cena za plnenie  

1. Cena za celé plnenie predmetu tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s §3   
    zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a vychádza  
    z cenovej ponuky dodávateľa zo dňa .......... . 
 



2. Cena bez DPH: ...................... ,- €. 
     DPH                : .......................,- € 
     Cena celkom   : .......................,- €  vrátane DPH. 
     Slovom           : ........................ EUR. 

Čl. 4 
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. Faktúra musí mať náležitosti daňového 
dokladu. 

3.  Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru až po podpísaní protokolu o odovzdaní a    
     prevzatí predmetu plnenia zmluvnými stranami. 
4.  Dodávateľ sa zaväzuje priložiť k faktúre dodacie listy potvrdené povereným zástupcom    
     objednávateľa. 

 
Čl. 5 

Odovzdanie a prevzatie predmetu plnenia 
Odovzdanie a prevzatie predmetu plnenia podľa tejto zmluvy sa uskutoční formou protokolu o odovzdaní 
a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán. 
 

Čl. 6 
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 záručných dobách podľa „Záručného listu“      
     vystaveného k motorovému vozidlu. 
2.  Záručná doba začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu   
     zmluvy zmluvnými stranami. 
 

Čl. 7 
Sankcie 

1. V prípade nedodržania termínu plnenia predmetu zmluvy je dodávateľ povinný zaplatiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,1 % z ceny plnenia za každý deň omeškania. 

2. V prípade omeškania s platbou objednávateľ uhradí úrok z omeškania 0,1 % z fakturovanej 
ceny plnenia za každý deň omeškania. 

 
Čl. 8 

Záverečné ustanovenia 
1. Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých dodávateľ obdrží 1 vyhotovenie 

a objednávateľ  3 vyhotovenia. 
2. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len formou obojstranne potvrdených písomných 

dodatkov. 
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 
4. Zmluva nadobúda  účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle 

objednávateľa. 
 
 V Nitre dňa                    V .................  dňa  

 
...........................                                                           ........................... 

 Jozef Dvonč 
       primátor mesta Nitry                                                                konateľ 


