
ZMLUVA  NA  DODANIE  TOVARU 

uzatvorená podľa § 409 a násl. Obchodného zákonníka a zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Článok 1. 

Zmluvné  strany 

1.1  Kupujúci: 

Názov:                          Základná škola 

Sídlo:                            Lúčna 827/26, 093 01 Vranov nad Topľou  

Štatutárny orgán:          PaedDr. Blažena Matisová, riaditeľka školy 

IČO:                             37873385 

DIČ:                             2021638487 

Bankové spojenie:         VÚB 

Číslo účtu:                   1636805757/0200, SK07 0200 0000 0016 3680 5757  

Telefón:                         057/44 636 26 

 

           (ďalej len kupujúci) 

 

1.2 Predávajúci: 

Názov:                          DMJ MARKET s.r.o. 

Sídlo:                               Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou  

Štatutárny orgán:            Dušan Jančík   

IČO:                                36490661 

DIČ:                                2021786129 

Bankové spojenie:          Slovenská sporiteľňa 

Číslo účtu:                      0561163467/0900, SK52 0900 0000 0005 6116 3497 

Telefón:                           057/44 319 07 

  

          (ďalej len predávajúci) 

 

uzatvárajú túto zmluvu na dodanie tovaru 

 

Článok 2. 

Predmet zmluvy a účel zmluvy 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je priebežné zásobovanie kupujúceho spotrebným tovarom -  „Nákup 

čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov.“ pre základnú školu, vrátane služieb 

spojených s dovozom a vyložením tovaru v mieste jeho umiestnenia. Podrobné vymedzenie tovaru 

je uvedené v Prílohe  č. 1 tejto zmluvy. 

  

Článok 3. 

Miesto a čas plnenia 

3.1 Miestom plnenia je Základná škola Lúčna, Lúčna 827/26, 093 01  Vranov nad Topľou. 

3.2 Plnenie zmluvy bude na základe samostatných písomných objednávok od 29.3.2021 do 31.12.2021. 

 

 

Článok 4. 

Cena 

4.1 Predpokladaná hodnota zákazky uvedenej v špecifikácii vybraných druhov čistiacich dezinfekčných 

prostriedkov a potrieb (Príloha č. 1),  počas platnosti zmluvy je max. 7 927,92 € bez DPH a 9 513,50 

€ vrátane 20 % DPH.  

       

Článok 5. 



Fakturačné a platobné podmienky 

5.1 Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť vždy cenu za objednané množstvo čistiacich, dezinfekčných 

prostriedkov a potrieb v cene, ktorá je uvedená v špecifikácii v Prílohe č. 1. 

5.2  Predávajúci  je povinný fakturovať dodávky tovaru za jednotlivé  ceny predmetu zmluvy    uvedené 

v prílohe a tieto sú maximálne počas trvania zmluvy. 

5.3  Predávajúci  sa zaväzuje nezmeniť uvedenú cenovú ponuku počas trvania zmluvy. 

5.4  V prípade, že počas plnenia zmluvy predávajúci môže poskytnúť dodávky predmetu zmluvy            

v akciovom zvýhodnenom režime platí pre fakturáciu flexibilná akciová cena. 

5.5  Úhrada za dodaný tovar bude vykonaná na základe fakturácie zo strany predávajúceho. 

5.6  Lehota splatnosti faktúr je 30 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia kupujúcemu. Odberateľ 

preddavok neposkytuje. 

 

 

Článok 6. 

Dodacie podmienky 

6.1 Tovar bude dodávaný na základe písomnej objednávky odberateľa na adresu odberateľa. 

Objednávka bude vyhotovená podľa aktuálnych potrieb odberateľa, kde bude presne vymedzené 

množstvo a druh čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a potrieb. 

 

 

Článok 7. 

Povinnosti dodávateľa 

7.1  Dodávateľ má povinnosť dodať predmet zmluvy v dohodnutom termíne a počte v súlade s článkom 

2. a 3. tejto zmluvy. 

 

 

Článok 8. 

Povinnosti odberateľa 

8.1  Odberateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť dodávateľovi všetky podstatné 

zmeny údajov. 

8.2.  Odberateľ má povinnosť zaplatiť kúpnu cenu za dodaný tovar v súlade s článkom 5. 

 

 

Článok 9. 

Odstúpenie od zmluvy 

9.1  Odberateľ má právo od zmluvy odstúpiť v jednomesačnej výpovednej lehote, ak dodávateľ 

podstatným spôsobom poruší túto zmluvu. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom 

nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede. 

- Podstatným porušením Zmluvy zo strany poskytovateľa sa na účely tejto zmluvy               rozumie 

poskytovanie nekvalitných dodávok tovaru, na ktoré bol predávajúci opakovane  a bezvýsledne 

písomne upozornený a nezabezpečil okamžitú nápravu. 

-  Podstatným porušením zmluvy zo strany kupujúceho sa na účely tejto zmluvy rozumie             

najmä neplnenie záväzkov v zmysle článku 5. tejto zmluvy, na ktoré bol objednávateľ             

písomne upozornený a napriek tomu nezabezpečil nápravu. 

 

 

Článok 10. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

10.1  Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2021 

10.2  Podmienky v tejto zmluve sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky. 

10.3  Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží kupujúci aj              

predávajúci jedno vyhotovenie. 



10.4  Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 – súčasť prieskumu trhu, ktorej sa stal 

víťazom. 

10.5  Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu dvoch zmluvných strán a účinnosť najskôr 1 deň po dni 

zverejnenia. 

10.6  Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na znak čoho ju 

vlastnoručne podpisujú. 
 

 

 

Vo Vranove n.T., dňa: 26.03.2021                                            Vo Vranove n.T., dňa: 26.03.2021 

 

 

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

              Predávajúci:                                                                                      Kupujúci: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


