
Z M L U V A 

 

O podmienkach dodávok a  odbere tovaru na základe zákona o  verejnom 

obstarávaní č. 25/2006 Z.z.  

 

 

 

 

 

Druh tovaru alebo služby:   Kancelárske potreby  

                                                      

 

 

Dodávateľ:      Eva Sýkorová, Papiernictvo 

          Palešovo námestie 10  

                                                     053 04 Spišské Podhradie  

 

Zastúpený:      p. Eva Sýkorová  

       

 

Bankové spojenie:    č. ú. 2176202959/0200  

      VUB 

 

IČO:       30670896 

 

DIČ:        

 

 

 

 

Odberateľ:      Domov sociálnych služieb sv. Jána z  

      Boha 

      Hviezdoslavova 1  

      053 04  Spišské Podhradie  

      č. t.: 053/4541160  

      fax:  053/4541558 

 

Zastúpený:      PhDr. Ondrišová Monika  

 

 

Bankové spojenie:    DEXIA, Spišská Nová Ves  

      č. ú.: 8827154100/5600  

 

IČO:       691887 

 

DIČ:       2020741734 

 

 

 

 



 

 

 

 

     Zmluvné strany sa dohodli na nižšie uvedených podmienkach dodávok 

a odbere výrobkov a  služieb ako sú uvedené v  úvode. Táto zmluva pri 

predložení objednávky odberateľom a  jej akceptovaní je považovaná 

obidvoma stranami za kúpnu zmluvu v  zmysle § 409 a  následného 

Obchodného zákonníka so všetkými právnymi účinkami.  

 

     Zmluva je výsledkom verejného obstarávania v  zmysle zákona č.25/2006 

Z.z.  

 

 

       I.  

 

     Objednávka je predkladaná písomne, pričom je možné túto upraviť aj  

telefonicky s tým, že prijat ím tovaru a  podpísaním dodacieho listu odberateľ 

potvrdí svoj úmysel uzavrieť kúpnu zmluvu.  

 

     Objednávky zo strany odberateľa môže predkladať pracovník:  

 

priezvisko:    meno:      funkcia:                            vzorový podpis:  

 

Neviďánska         Alena            rev. VO, skladník VŠM  

 

     Ceny výrobkov a  služieb sú zmluvnými cenami a  rozumejú sa včítane 

dopravných nákladov na miesto určenia. Dodávateľ zabezpečí fakturáciu za 

dodané tovary a  služby v  súlade s  platnou daňovou sústavou, t.  j .  

s vyznačením cien bez dane z  pridanej hodnoty a  cenou s daňou z  pridanej 

hodnoty.  

 

 

     Pri objednávaní odberateľ má plné právo sa informovať o  cenách 

a dodávateľ je povinný tieto v  plnom rozsahu a  neodkladne postúpiť.  

V prípade, že dochádza k  zmenám ceny u  dodávateľa tento je povinný o  tom 

informovať odberateľa a  tento zváži po prehodnotení trhu a  v súlade so 

zákonom č.25/2006 Z. z. ,  či ponechá v  platnosti uzavretú dohodu.  

 

      II.  Reklamácia  

 

     Reklamačný postup pri vadách dodávaného tovaru a  služieb sa bude riadiť 

podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.  

 

     Fyzické rozdiely oproti  množstvám v  dodacom liste sa reklamujú ihneď 

pri preberaní u  osádky motorového vozidla alebo zodpovedného pracovníka 

a to takým spôsobom, že na kópií dodacieho l is tu sa vyznačí správne 

množstvo a  odberateľ potvrdí svojim podpisom a  pečiatkou správnosť.  

Podpíše sa i  osádka motorového vozidla, ktorá je zodpovedná za takéto 

rozdiel        



 

 

 

    Zjavné kvalitatívne vady  pri preberaní sa reklamujú tak, že na kópií 

dodacieho listu sa vyznačí závada a  odberateľ tovar nepreberie, ale celé 

množstvo vráti ihneď dodávateľovi.  

 

 

 

     Takto vrátený alebo reklamovaný tovar predávajúci nemôže fakturovať.  

 

 

 

 

     Ostatné skryté vady odberateľ má právo reklamovať do konca spotrebnej  

lehoty a dodávateľ oprávnenosť reklamácie posúdi na mieste osobne, 

prostredníctvom svojich zástupcov.  

 

 

III.  Platobné podmienky  

 

     Za dodaný bezchybný a  prevzatý tovar je odberateľ povinný zaplatiť 

dohodnutú cenu. Odberateľ súhlasí s  fakturáciou po ukončení dekády. 

Platenie dodávok bude vykonané príkazom k  úhrade. Príkazom k  úhrade 

odberateľ zaplatí faktúru za dodávku najneskôr do 21 dní po doručení faktúry.  

 

 

IV. Záverečné ustanovenia  

 

     Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.201 3 .  Platnosť zmluvy 

začína jej podpísaním a  ktorákoľvek strana ju môže vypovedať písomne 

kedykoľvek. Dohodnuté cenové relácie budú v  zmysle zákona č.25/2006 Z.z. 

1x štvrťročne kontrolované.  

 

 

 

     Spišské Podhradie dňa 05.01. 2013 

 

 

 

 

     Za dodávateľa:                                               Za odberateľa:  

 

           PhDr. Ondrišová Monika  

                riaditeľka domova  

  

 

 

 

 



 


