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Zmluva na dodávku dávkovačov hygienických potrieb
 č. ....../2018

uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods.2 v spojení s ustanovením § 409 a nasl. Obchodného
zákonníka a v spojení s ustanovením § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka (ďalej len „zmluva“)

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
sídlo: Junácka 1, 832 91 Bratislava
zastúpený: Mgr. Rudolf Kusý
IČO: 00 603 317
DIČ: 2020887385
bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s.
číslo účtu: SK0856000000001800347007
poverená osoba:

(ďalej v texte len „Objednávateľ)

Dodávateľ:
sídlo / miesto podnikania:
zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ-DPH:
bankové spojenie:
číslo účtu:
poverená osoba:

(ďalej v texte len „Dodávateľ)

(ďalej v texte Objednávateľ a Dodávateľ spoločne ako „Zmluvné strany“)

Preambula

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je:
a) výzva Objednávateľa na predloženie cenovej ponuky v rámci verejného obstarávania

Objednávateľa s názvom zákazky: Zásobovanie toaliet hygienickými
potrebami........................... pre administratívnu budovu Miestneho úradu MČ BNM zo
dňa .................,

b) ponuka Dodávateľa do verejného obstarávania Objednávateľa zo dňa ..............,
c) zápisnica z vyhodnotenia ponúk verejného obstarávania Objednávateľa č. .................. zo

dňa ..................

Článok I.
Predmet zmluvy

1.  Predmetom tejto zmluvy je záväzok Dodávateľa v súlade s podmienkami tejto zmluvy:



a) bezplatne poskytnúť, dodať a namontovať Objednávateľovi dávkovače hygienických
potrieb – a to dávkovače mydla, zásobníky na toaletný papier, zásobníky na papierové
utierky a dávkovače osviežovača vzduchu (ďalej len „dávkovače“) a

b) dodať Objednávateľovi náplne do dávkovačov.
; a to počas celej doby platnosti a účinnosti tejto zmluvy, v počte, rozsahu, umiestnení a v
termínoch na základe jednotlivých čiastkových objednávok Objednávateľa.

2.  Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včasné plnenie predmetu tejto zmluvy zo strany
dodávateľa platiť dohodnutú cenu v zmysle tejto zmluvy.

Článok II.
Cena a platobné podmienky

1. Cena predmetu zmluvy v špecifikácií podľa bodu 2. tohto Článku zmluvy je stanovená
dohodou Zmluvných strán ako cena maximálna v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o
cenách v platnom znení, vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v platnom znení, pričom je dojednaná
ako cena pevná a platná počas celej doby trvania tejto zmluvy.

2. Cena za dodanie náplne do dávkovačov (ďalej v texte aj ako „náplne“)

Náplne Cena v EUR
za 1 ks bez

DPH

Cena v EUR
za 1 ks

vrátane DPH
1. Náplň do dávkovača mydla v

objeme 1 l
2. Náplň do zásobníka na toaletný

papier v objeme 1200 útržkov – 2
vrstvový

3. Náplň do zásobníka na papierové
utierky v objeme 600 útržkov návin
150 metrov 2 vrstvové

4. Dávkovač osviežovača vzduchu,
náplň automatické dávkovanie vône
na 3000 strekov

(ďalej v texte spolu dávkovače a náplne aj ako „tovar“).

3.   Jednostranné dodatočné zvýšenie ceny zo strany Dodávateľa nie je možné.

4.  Dodávateľ nie je oprávnený účtovať Objednávateľovi žiadne iné finančné čiastky, ako sú
dojednané v tejto zmluve.

5. Objednávateľ neposkytuje preddavok.

6. Dodávateľ nie je oprávnený cenu počas trvania tejto zmluvy meniť, pričom cena v sebe
zahŕňa všetky potrebné náklady na zabezpečenie plnenia predmetu tejto zmluvy vrátane
nákladov na dopravu tovaru.

7. Zmluvné strany prehlasujú, že Objednávateľ nie je platiteľom DPH a Dodávateľ
................ platiteľom DPH.



8. Nárok Dodávateľa na zaplatenie ceny vzniká riadnym, včasným dodaním predmetu
plnenia, ktorý bude bližšie špecifikovaný v jednotlivých čiastkových objednávkach
Objednávateľa.

9.  Objednávateľ sa zaväzuje cenu uhrádzať na základe jednotlivých faktúr. Súčasťou každej
čiastkovej faktúry bude dodací list potvrdený podpisom poverených osôb za obe zmluvné
strany.

10. Každá jedna z čiastkových faktúr musí mať zákonné náležitosti daňového dokladu.

11. V prípade, že čiastková faktúra nebude obsahovať zákonné náležitosti, prípadne bude
niektorý z údajov uvedený nesprávne a jej neoddeliteľnou prílohou nebude dodací list,
Objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť Dodávateľovi na prepracovanie /
doplnenie s uvedením jej nedostatkov, ktoré majú byť odstránené. V takom prípade nová
lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry
Objednávateľovi.

12. Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť jednotlivých čiastkových faktúr bude 30 dní odo
dňa ich doručenia Objednávateľovi.

13. Zaplatením každej jednej čiastkovej faktúry sa rozumie odpísanie príslušnej finančnej
čiastky z účtu Objednávateľa.

Článok III.
Miesto a spôsob plnenia

1.  Miestom plnenia sú priestory budovy Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové
Mesto, na adrese: Junácka 1 v Bratislave.

2.  Zmluvné strany sa dohodli, že objednávanie tovaru bude vykonávané čiastkovými
objednávkami výlučne písomnou formou e-mailom zo strany poverenej osoby
Objednávateľa a to na e- mailovú adresu osoby poverenej Dodávateľom.

3.   Dodávateľ je povinný prijatie objednávky potvrdiť e-mailom na e-mailovú adresu, z ktorej
Objednávateľ objednávku odoslal. Pokiaľ Dodávateľ prijatie objednávky nepotvrdí do 24
hodín v pracovné dni od preukázateľného odoslania objednávky Objednávateľom, má sa
za to, že objednávka bola Dodávateľom prijatá.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ je povinný dodať tovar na základe čiastkových
objednávok v lehote najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa prijatia objednávky v zmysle
predchádzajúceho bodu tohto článku.

5. O dodaní a prevzatí predmetu objednávky bude spísaný dodací list podpísaný poverenými
zástupcami oboch zmluvných strán. V prípade absencie niektorej z vyššie uvedených
náležitostí sa až do ich doplnenia považuje tovar za nedodaný.

6. Dodávateľ sa zaväzuje dodať dodací list priamo spolu s tovarom.

7.  Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľovi podpisom tejto zmluvy nevzniká
žiadna povinnosť tovar a/alebo náplne do dávkovačov počas platnosti a účinnosti tejto
zmluvy objednávať.



Článok IV.
Sankcie

1. V prípade nedodržania termínu dodania tovaru podľa jednotlivých objednávok
Dodávateľom a/alebo v prípade omeškania s odstraňovaním vád vyplývajúcich
z reklamácie podľa čl. V., je Objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo
výške 0,05% z celkovej ceny objednávky vrátane DPH a to za každý aj začatý deň
omeškania. V prípade, ak omeškanie s dodaním tovaru a/alebo s odstraňovaním vád
vyplývajúcich z reklamácie po termíne trvá viac ako desať pracovných dní, je
Objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 1% z celkovej ceny
objednávky vrátane DPH a to za každý aj začatý deň omeškania. Uhradením zmluvnej
pokuty nezaniká Objednávateľovi právo na náhradu škody vzniknutej z titulu omeškania.

2. Ak Objednávateľ nezaplatí čiastkovú faktúru v dohodnutom termíne, je povinný zaplatiť
úrok z omeškania stanovený zákonom.

Článok V.
Záručná lehota, zodpovednosť za vady

1.  Dodávateľ sa zaväzuje počas trvania tejto Zmluvy Objednávateľovi poskytovať bezplatný
servis,  opravu, prípadne výmenu dávkovačov a to v lehote 2 pracovných dní odo dňa
doručenia písomného oznámenia o poškodení, opotrebovaní alebo zničení dávkovačov
alebo ich častí. Objednávateľ je povinný pri poškodení, opotrebovaní alebo zničení
dávkovačov alebo ich častí bezodkladne kontaktovať poverenú osobu Dodávateľa. Pokiaľ
Dodávateľ prijatie oznámenia nepotvrdí do 24 hodín v pracovných dňoch od
preukázateľného odoslania oznámenia Objednávateľom, má sa za to, že oznámenie bolo
Dodávateľovi riadne doručené.

2. Objednávateľ je povinný umožniť Dodávateľovi zaškoliť personál, ktorý bude zásobníky
dopĺňať a čistiť.

3.  Dodávateľ zodpovedá za vady dávkovačov a kompletnosť jednotlivých objednávok
vrátane náplní, v plnom rozsahu.

4. Pokiaľ sa zmluvne strany nedohodnú inak, Dodávateľ je povinný reklamáciu vybaviť do
48 hodín od doručenia písomnej reklamácie. Reklamácie tovaru podľa tejto Zmluvy je
Objednávateľ povinný zasielať mailom oprávnenej osobe Dodávateľa a to s uvedením
špecifikácie zistenej vady, t.j. či sa jedná o vadu odstrániteľnú alebo je potrebné dodať
nový tovar. Dodávateľ je povinný prijatie reklamácie potvrdiť e-mailom na e-mailovú
adresu, z ktorej Objednávateľ reklamáciu odoslal. Pokiaľ Dodávateľ prijatie reklamácie
nepotvrdí do 24 hodín v pracovných dňoch od preukázateľného odoslania reklamácie
Objednávateľom, má sa za to, že reklamácia bola Dodávateľovi riadne doručená.

5. Zmluvné strany sa dohodli že v prípade straty a/alebo krádeže dávkovačov je dodávateľ
oprávnený požadovať náhradu škody za stratené a/alebo odcudzené dávkovače.



Článok VI.
Doručovanie

Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti na základe tejto Zmluvy je možné doručovať
v prípadoch výslovne uvedených v tejto Zmluve e-mailom povereným osobám Zmluvných
strán a v ostatných prípadoch poštou alebo prostredníctvom kuriéra na adresy zmluvných
strán uvedených v záhlaví tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti
doručované poštou alebo kuriérom sa považujú za doručené okamihom prevzatia doručovanej
zásielky adresátom, t.j. dňom uvedeným na poštovej doručenke ako deň prevzatia zásielky
resp. dňom uvedeným na potvrdení o prevzatí zásielky v prípade doručovania kuriérom,
v prípade nevyzdvihnutia písomnosti adresátom na pošte, resp. nezastihnutia adresáta
kuriérom dňom, kedy sa zásielka vráti odosielateľovi ako nedoručená a v prípade odmietnutia
prevzatia zásielky adresátom, t.j. dňom uvedeným na poštovej doručenke ako deň odmietnutia
prevzatia zásielky resp. dňom uvedeným na potvrdení o odmietnutí prevzatia zásielky
v prípade doručovania kuriérom.

Článok VII.
Ukončenie Zmluvy

1. Táto Zmluva môže byť predčasne ukončená z nasledujúcich dôvodov:
1.1  odstúpením od zmluvy
1.2  písomnou dohodou Zmluvných strán
1.3.  písomnou výpoveďou ktoroukoľvek Zmluvnou stranou bez udania dôvodu

s výpovednou lehotou 2 mesiace plynúcou od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená.

2. Každá zo Zmluvných strán má právo od zmluvy odstúpiť v prípade, ak tak určuje táto
zmluva, a to písomným oznámením druhej strane o odstúpení od zmluvy v prípade
výskytu ktorejkoľvek zo skutočností oprávňujúcej príslušnú stranu na odstúpenie od
zmluvy.

3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v nasledovných prípadoch:
-  omeškanie Dodávateľa s plnením jednotlivých čiastkových objednávok o viac ako

päť pracovných dni
- omeškanie Dodávateľa s poskytnutím servisu a opráv v prípade poškodenia,

opotrebovania alebo zničenia dávkovačov o viac ako päť pracovných dní
-  omeškanie Dodávateľa s odstránením reklamovaných vád o viac ako päť pracovných

dní.

4. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v  prípade ak sa Objednávateľ omešká
viac ako päť dní s platením jednotlivých čiastkových faktúr po lehote ich splatnosti,
pričom Dodávateľ je povinný Objednávateľa na možnosť odstúpenia písomne vopred
upozorniť a poskytnúť Objednávateľovi dodatočnú minimálnu 7dňovú lehotu na nápravu.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že účinky odstúpenia od tejto zmluvy nastanú dňom doručenia
písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

6. V prípade akéhokoľvek ukončenia trvania tejto zmluvy je Dodávateľ povinný prevziať /
demontovať dávkovače v lehote 5 pracovných dní od jej ukončenia a Objednávateľ je
povinný v rovnakej lehote uvedené Dodávateľovi umožniť.



Článok VIII.
Osobitné a záverečné ustanovenia

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa jej účinnosti do momentu vyčerpania sumy vo
výške 15 000,00 EUR vrátane príslušnej DPH.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť svoju
pohľadávku voči druhej Zmluvnej strane na tretiu osobu pod sankciou neplatnosti tohto
úkonu.

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke Objednávateľa.

4. Všetky právne vzťahy, ktoré sú založené touto zmluvou sa riadia výlučne slovenským
právnym poriadkom. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, spravujú sa práva a
povinnosti Zmluvných strán podľa príslušných ustanovení slovenského Obchodného
zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení a ďalšími slovenskými všeobecne záväznými
právnymi predpismi.

5. Ak ktorékoľvek ustanovenie zmluvy je alebo sa stane neplatným či nevykonateľným, jeho
neplatnosť alebo nevykonateľnosť neohrozí platnosť ktoréhokoľvek iného ustanovenia
zmluvy. Strany súhlasia s tím, že vykonajú všetky kroky potrebné k dosiahnutiu
rovnakého výsledku, ktorý zamýšľalo neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie.

6. Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné len na základe dohody oboch Zmluvných strán a to
vo forme písomných a očíslovaných dodatkov.

7. Táto zmluva je vyhotovená v piatich (6) rovnopisoch každý so silou originálu, z ktorých
štyri (4) rovnopisy obdrží Objednávateľ a dva (2) rovnopisy sú určené Dodávateľovi.

8. Všetky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy sú pre strany i ich
prípadných zákonných nástupcov záväzné.

9. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tejto zmluvy ako prejav ich slobodnej a vážnej
vôle, túto vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa ...............2018 V ..................., dňa ................ 2018

Za Objednávateľa: Za Dodávateľa:

–––––––––––––––––– ––––––––––––––––
Mgr. Rudolf Kusý

starosta


