
 
 

Zmluva na dodanie tovaru 
 
1. Zmluvné strany 
 
Kupujúci:  
Mesto Nitra, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra  
v zastúpení : Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc, primátor mesta Nitra 
IČO : 308307 
DIČ : 2021102853 
IČ DPH : SK2021102853 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.,  
Č. účtu: 0800283002/5600 
(ďalej „Kupujúci“) 
 
Predávajúci: 
Obhodné meno, sídlo 
v zastúpení: 
IČO:  
DIČ :  
IČ DPH :  
Bankové spojenie: 
Č. účtu:  
(ďalej „Predávajúci“) 
 
 
2. Predmet  zmluvy 
 
2.1   Predmetom zmluvy je kúpa: 
 
 20 ks  kancelársky balík Office Standard 2013 OLP NL Gov (bez SA) v jednotkovej cene 

................ € + DPH 
 
3. Čas plnenia 
 
3.1. Predávajúci uskutoční plnenie v celom rozsahu čl. 2.1 najneskôr do 15.12.2013. 
3.2. Predávajúci zodpovedá za dodržanie termínu dodávky. 
 
4.  Miesto dodania predmetu zmluvy 

 
4.1. Miestom dodania predmetu zmluvy je sídlo kupujúceho: Mestský úrad v Nitre, Štefánikova 

trieda 60, 950 06 Nitra. 
 
5. Kúpna cena 
 
5.1. Cena za dodanie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s par. 3 

zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a predstavuje : 
 cena bez DPH :    ................... € 
 DPH 20% :    ................... € 
 Celková cena s DPH :   ................... € 
 Slovom ................................................ eur s DPH. 
 
 
6. Platobné podmienky 
 
5.1 Kupujúci neposkytuje zálohovú platbu. 



5.2 Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu na základe doručenej faktúry. Splatnosť tejto faktúry 
je 14 dní odo dňa doručenia kupujúcemu. Za deň úhrady sa považuje odpísanie finančnej 
čiastky z účtu kupujúceho v prospech účtu predávajúceho. 

5.3 Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru až po odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia 
zmluvnými stranami. 

5.4 Predávajúci sa zaväzuje priložiť k faktúre dodacie listy potvrdené povereným zástupcom 
kupujúceho. 

5.5 Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu. 
 
 
7. Sankcie 
 
6.1 V prípade nedodržania termínu dodania predmetu tejto zmluvy je predávajúci povinný zaplatiť 

kupujúcemu zmluvnú pokutu 0,1% zo zmluvnej ceny dodávky za každý deň omeškania. 
V prípade omeškania predávajúceho o viac ako 10 kalendárnych dní, má kupujúci právo od 
tejto zmluvy odstúpiť. 

6.2 V prípade omeškania s platbou kupujúci uhradí úrok z omeškania 0,01% zo zmluvnej ceny 
dodávky za každý deň omeškania. 

6.3 Faktúra má splatnosť 14 dní odo dňa doručenia faktúry.  
 
8. Záverečné ustanovenia 
 
8.1. Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých predávajúci obdrží 1 vyhotovenie a  

kupujúci 3 vyhotovenia.  
8.2. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú 

platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných 
strán. 

8.3. Dodatky musia byť vyhotovené v rovnakom počte ako táto zmluva. 
8.4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami zmluvných strán. 
8.5. 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) 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. 
7.6 Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom na § 

47a ods. 1 Občianskeho zákonníka). 
7.7 O nadobudnutí účinnosti zmluvy svedčí písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy. Mesto Nitra 

vydá účastníkovi zmluvy na požiadanie potvrdenie o zverejnení zmluvy. 
 
 
 
V Nitre, dňa ...................                                                       V Nitre, dňa ............                                         
 
Za predávajúceho :       Za kupujúceho : 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________                                        _________________________ 
 
                                          Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc 
                       primátor mesta Nitry 
           


