
 

Zmluva o dodávke tovaru č. ................. 
 

uzavretá podľa zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov  (ďalej len „Obchodný zákonník“)  
a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) 
(ďalej len „zmluva“) 

 
 

Článok I -  Zmluvné strany 
 
1.1 Objednávateľ: Obec Kanianka 
      Sídlo:            SNP 583/1, 972 17  Kanianka  
  Zastúpený: Ing. Ivor Husár - starosta 
          Bankové spojenie: 9000151002/5600, PRIMA BANKA SLOVENSKO a.s. 
          IBAN:                     SK81 5600 0000 0090 0015 1002 
          IČO:  00518239  
          DIČ:   2021160361  
          tel:  046/5400615 
 (v ďalšom len „objednávateľ“) 
 
 

1.2 Dodávateľ:  
      Sídlo:             
  Zastúpený:    
  Bankové spojenie: 
          IBAN:  
          IČO:  
 IČ DPH:  
 Zapísaný v obchodnom registri:  
 Tel.:   
 Fax:  
      E-mail:   
     (v ďalšom len „dodávateľ“)  

 
Článok II - Predmet plnenia zmluvy  

2.1 Predmetom plnenia tejto zmluvy je záväzok dodávateľa spočívajúci v dodaní záhradných 
kompostérov určených na zber a zhodnocovanie BRKO vrátane inštruktáže, 
informačných brožúr a osvetovej prednášky pre občanov obce.  

Minimálne technické parametre:  
- Min. objem kompostéra: min. 980 litrov 
- Min. hmotnosť kompostéra: 25 kg 
- Min. hrúbka steny kompostéra: 6 mm 
- Min. životnosť kompostéra: 15 rokov 
- Min. prevedenie: Profi 
- Farba kompostéra: zelená 
- Rebrovanie: Min. 80% plochy vnútorných stien  
- Kompost vyberateľný z každej strany 
- Vrchné dvierka na pántoch 
- Uzatvárateľná plastová nádoba bez dna s prevzdušňovacími otvormi 
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- Vyrobený min. z materiálu, ktorý obsahuje min. 50% recyklovaného a 
recyklovateľného HDPE 

- Odolný voči teplotám od -40˚C do + 80 ˚C 
Súčasťou dodávky každého kompostéra je návod na obsluhovanie kompostéra a správne 
kompostovanie, ktorý musí obsahovať nasledovné informácie: 
- čo sa môže kompostovať v kompostovacom zásobníku ( vhodné a nevhodné suroviny, 

resp materiály), 
- zásady správneho kompostovania v kompostovacom zásobníku, 
- najčastejšie chyby pri kompostovaní v kompostovacom zásobníku, 
- správne využitie hotového kompostu. 

 
2.2 Objednávateľ sa zaväzuje za dodaný tovar zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu. 
 

Článok III - Cena tovaru 
3.1 Kúpna cena pokrýva všetky ekonomicky oprávnené náklady dodávateľa vynaložené 

v súvislosti s dodávkou predmetu plnenia zmluvy napr. náklady za tovar, na obstaranie 
tovaru, dopravu na miesto dodania, poistenie do času prechodu nebezpečenstva škody 
na tovare na odberateľa, obaly, ako aj všetky ďalšie súvisiace služby uvedené vo výzve, 
ktorá je súčasťou tejto zmluvy, iné súvisiace platby a primeraný zisk. 

 

3.2 Celková kúpna cena za predmet plnenia zmluvy je: 
a. celková cena bez DPH: ............................ eur 
b. sadzba DPH a výška DPH: 20% ............................ eur 
c. celková zmluvná cena vrátane DPH: ............................ eur 

 
3.3 Kúpna cena je cenou konečnou v súlade s § 3 zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení 

neskorších predpisov, t.j. nebude sa navyšovať o ďalšie náklady, ktoré sú v súlade 
s touto zmluvou v zmluvnej cene zahrnuté. Kúpna cena je výsledkom verejného 
obstarávania.  

 
Článok IV - Podmienky dodania a preberania tovaru 

4.1 Za dodávateľa je za riadne odovzdanie tovaru zodpovedný: ........................................ 
 
4.2 Lehota dodania tovaru je 30 dní od podpisu tejto zmluvy.  
 
4.3 Tovar sa považuje za dodaný po podpísaní dodacieho listu s uvedením množstva a druhu 

dodaných tovarov, dátumom, pečiatkou a podpisom oprávnenej osoby odberateľa 
a dodávateľa. 

 
4.4 Odberateľ je oprávnený odmietnuť dodávku predmetu tejto zmluvy v prípade, ak táto 

bola dodaná po lehote na dodanie tovaru, ak má viditeľné vady (najmä poškodené 
obaly), nebolo dodržané zmluvne dohodnuté množstvo, druh tovaru a poskytnutie 
požadovaných služieb (inštruktáž, informačné brožúry a osvetová prednáška pre 
občanov obce). V takomto prípade sa bude postupovať akoby tovar ani nebol dodaný.  

 
Článok V -  Miesto dodania, vyloženia a preberania tovaru 

5.1 Miestom dodania, vyloženia a prevzatia tovaru je: Obec Kanianka – obecný úrad, SNP 
583/1, 972 17 Kanianka 
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Článok VI - Platobné podmienky 

6.1 Odberateľ sa zaväzuje za dodaný tovar zaplatiť dodávateľovi kúpnu cenu podľa tejto 
zmluvy na základe faktúry vystavenej dodávateľom po riadnom dodaní tovaru a služieb. 
Faktúra bude v minimálne 2 vyhotoveniach. Odberateľ neposkytne dodávateľovi 
preddavok na zrealizovanie predmetu plnenia zmluvy. 
 

6.2 Každá faktúra bude mať náležitosti daňového dokladu podľa osobitného predpisu a 
podľa zákona o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Neoddeliteľnou 
súčasťou faktúry bude originál dodacieho listu.  

 
6.3 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa prevzatia a odsúhlasenia faktúry 

odberateľom. Ak predložená faktúra nebude spĺňať náležitosti podľa tejto zmluvy alebo 
nebude vystavená v súlade s touto zmluvou, odberateľ ju vráti v lehote splatnosti 
dodávateľovi na dopracovanie. Opravená faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej 
doručenia odberateľom. Faktúry budú uhrádzané výhradne bezhotovostným prevodom 
na bankový účet dodávateľa. 

 
Článok VII – Sankcie 

7.1 V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodávateľa s dodaním tovaru, je objednávateľ 
oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny objednaného 
tovaru bez DPH za každý deň omeškania.  
 

7.2 V prípade, že objednávateľ neuhradí riadne vystavenú a doručenú faktúru v lehote 
splatnosti, je dodávateľ oprávnený požadovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške 
0,05 % z fakturovanej ceny bez DPH za každý deň omeškania. 

 
Článok VIII – Záruka a nároky z vád tovaru 

8.1 Dodávateľ poskytuje záruku na kvalitu a parametre dodaného tovaru v trvaní 60 
mesiacov od odovzdania tovaru objednávateľovi. 

  
8.2 Objednávateľ je povinný podať o vadách tovaru správu dodávateľovi bez zbytočného 

odkladu po tom, čo objednávateľ vadu zistil.  
 
8.3 Objednávateľ je oprávnený v prípade vadného plnenia uplatniť nároky:  

- výmena vadného tovaru za tovar bez vád,  
- dodaníe chýbajúceho množstva tovaru,  
- zľava z kúpnej ceny.  

 
Článok IX - Záverečné ustanovenia 

9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia 
príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov a súvisiacimi platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.  

9.2 Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že všetky prípadné spory, ktoré vyplynú z tejto zmluvy, 
budú prednostne riešiť vzájomnou dohodou.  

9.3 Zmluva môže byť zmenená a doplňovaná v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní 
formou číslovaného písomného dodatku podpísaného obidvoma zmluvnými stranami. 
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9.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 
Dodávateľ týmto prehlasuje, že súhlasí so zverejnením tejto zmluvy v plnom rozsahu. Je 
vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých odberateľ dostane 1  rovnopis a dodávateľ 
dostane 1 rovnopis.  

9.5 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli 
a s ním súhlasili, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

 

Príloha č. 1: Výzva na predkladanie ponúk 

Príloha č. 2: Zoznam objednaného tovaru a služieb 

 

 

V Kanianke, dňa ...............................   

 

 

 

 
                 Ing. Ivor Husár                                                                 
                  starosta obce                                                                     
        .............................................                ........................................... 

      Za objednávateľa                 Za zhotoviteľa 

 
 


