
 
 
 

Zmluva na poskytnutie služby 
uzatvorená podľa Obchodného zákonníka a  zákona číslo 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov . 
 
Dodávateľ:  
 Obchodné meno                              : ................................. 
 Sídlo / miesto podnikania                : ..................................   
 Zastúpený                                        : .................................. 
 Právna forma                                  : .................................. 
 Bankové spojenie:                           : .................................. 
 Číslo účtu:                                       : .................................. 
 IČO:                                                : ..................................                     
 IČ DPH:                                          : .................................. 
 Tel.                                                 : .................................. 
 e-mail                                             : ................................. 

    Objednávateľ:        
  Obchodné meno                          :  Mesto Nitra 
  Sídlo                                              : Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra 

    Zastúpené                                     : Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry 

    Bankové spojenie                      : Prima banka Slovensko a.s., 

    Číslo účtu                                  : 0800283002/5600 

     IČO                                            : 00308307 
   IČ DPH                                      : SK 2021102853 

 

uzatvárajú túto  zmluvu 
 

 
I. 

Úvodné ustanovenia 
 

1. Objednávateľ túto zmluvu uzatvára ako výsledok verejného obstarávania –  zákazka na 
poskytnutie služby do 20 000 € bez DPH podľa zákona číslo 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
2. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na dodanie darčekových vianočných nákupných 

poukážok  za podmienok uvedených v zmluve. 
 

II. 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom zmluvy je dodanie darčekových vianočných nákupných poukážok. 
2. Dodávateľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi darčekové nákupné poukážky 

v nominálnej hodnote 20,-€ pre zamestnancov MsÚ v Nitre  v počte .........ks. 
 
 
 
 

 



III. 
Dodacie podmienky 

 
1. Dodávateľ sa zaväzuje, že vo vlastnom mene podľa potreby objednávateľa zabezpečí 

dodávku dohodnutého množstva darčekových nákupných poukážok uvedeného v čl. II 
ods. 1 tejto zmluvy a v objednanej nominálnej hodnote 20,-€ do 2 pracovných dní od 
objednávky objednávateľa a doručí na miesto dodania určené objednávateľom.  

2. Nominálna hodnota nákupných poukážok je vyznačená nezameniteľným spôsobom. 
3. Objednávateľ sa zaväzuje nákupné poukážky uvedené v objednávke v termíne prevziať. 
4. Miestom dodania je :Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre, Štefánikova 60, 950 06 Nitra 
  
 

IV. 
Cena 

 
1. Cena  za 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 na základe 
písomnej ponuky dodávateľa zo dňa.............  
Celková cena za predmet zmluvy v zmysle čl. I činí: 
Cena bez DPH:...............................€ 
DPH vo výške 20%........................€ 
Cena s DPH....................................€ 
(slovom: ........................................... eur) 

2. Cena za plnenie je konečná a sú v nej zahrnuté všetky náklady dodávateľa v súvislosti 
s plnením predmetu tejto zmluvy ako aj zisk dodávateľa. Zmluvné strany upravia celkovú 
cenu s DPH len v prípade zmeny sadzby DPH. 

3. Objednávateľ neposkytuje zálohovú platbu. Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru až po 
dodaní nákupných poukážok v dohodnutom množstve. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu na základe doručenej faktúry podľa skutočne 
dodaných nákupných poukážok. Splatnosť faktúry je najmenej 14 dní odo dňa doručenia 
faktúry objednávateľovi. 

5. Faktúra musí maž náležitosti daňového dokladu.   
 
 

V. 
Možnosť odmietnuť prevzatie predmetu zmluvy 

 
Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať predmet zmluvy z dôvodu nedodržania 
kvality služby deklarovanej pri podpise tejto zmluvy, alebo množstva a nominálnej hodnoty 
darčekových nákupných  poukážok v dohodnutom termíne, pokiaľ sa zmluvné strany 
nedohodnú inak. 
 

VI. 
Povinnosti dodávateľa 

 
1. Dodávateľ sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu objednané množstvo darčekových 

nákupných poukážok  v požadovanej nominálnej hodnote v lehote uvedenej v čl. III ods. 1 
tejto zmluvy. 

 
VIII. 

Sankcie 
 

1. Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovné 
sankcie: 



a/ za omeškanie dodávateľa s dodaním predmetu zmluvy vo výške 0,01% z hodnoty 
nedodanej časti predmetu zmluvy za každý deň z omeškania. Zaplatením zmluvnej 
pokuty nezaniká nárok kupujúceho pre prípadnú náhradu škody, 

b/ za omeškanie objednávateľa so zaplatením predmetu zmluvy úrok z omeškania vo 
výške 0,01% z nezaplatenej ceny za každý deň omeškania. 

 
 

IX. 
Platnosť darčekových poukážok 

 
1. Nákupné poukážky sú platné pre obdobie uvedené na každej darčekovej nákupnej 

poukážke. 
 
 

X. 
Zodpovednosť za vady a záruka 

 
1. Dodávateľ sa zaväzuje vymeniť poškodené alebo znehodnotené darčekové nákupné 

poukážky a dodať objednávateľa nové do 3 pracovných dní od uplatnenia reklamácie zo 
strany objednávateľa. 

 
XI. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

1. Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých dodávateľ obdrží 1 vyhotovenie 
a objednávateľ 4 vyhotovenia. 

2. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré 
budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané zástupcami oboch zmluvných strán. 
Dodatky musia byť vyhotovené v rovnakom počte ako táto zmluva. 

3. Táto zmluva je uzatvorená a nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými 
stranami. 

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. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je cenová ponuka dodávateľa. 
8. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu 

vlastnoručne podpísali. 
 
 
 
 
V .......... dňa.............                             V........... dňa ............... 

 
 

_____________________                                           ______________________ 
             objednávateľ                                                                    dodávateľ              


