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ZMLUVA O DODANÍ TOVAROV A POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č. 74/2017 

uzavretá v súlade s § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení 

(ďalej len „Obchodný zákonník“) 

 

 
Článok 1 

Zmluvné strany 

 

 

1.1   Objednávateľ.        SPOJENÁ ŠKOLA, PREŠOV 

                     O.Z. ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO 

 Sídlo :        CEMJATA 3, PREŠOV  

        Zástupca :       Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 

 IČO :             42077168           

 IČ DPH:              

        Bankové spojenie :  SK1581800000007000541706 

 a 

 

1.2 Dodávateľ :      Ekoropa s.r.o   

Sídlo :       Vrabčia 2, Košice 040 01   

        Zástupca :           Juraj Knap - konateľ 

IČO :                44187459 

  IČ DPH      SK2022629070 

 Bankové spojenie :  SK88 7500 0000 0040 0651 9151 

 
Článok 2 

Predmet zmluvy 

 

2.1  Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa poskytnúť 

objednávateľovi služby a tovary špecifikované v tomto článku zmluvy 

riadne, v dojednanom termíne a za dohodnutých podmienok v zmysle 

tejto zmluvy a jednotlivých objednávok objednávateľa, a záväzok 

objednávateľa za poskytnuté služby a tovary zaplatiť dodávateľovi 

odmenu vo výške dojednanej podľa jednotlivých objednávok 

objednávateľa a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve 

 

 

 

2.2   Tovarom sa na účely tejto zmluvy rozumejú nasledovné tovary: 

 

 

a) Elektronický výdajný stojan CUBE 70 MC 50 

b) Inštalačný softvér na sťahovanie dát, čítačka čipov, USB 

prevodník 

c) Manažérsky kľúč 

d) Podstavec pod výdajný stojan  



2 

 

e) Užívateľský kľúč 20 ks 

f) Prevádzkový manuál 

 

 

 

2.3 Službami sa na účely tejto zmluvy rozumejú nasledovné činnosti 

 

g) Demontáž starého a montáž nového výdajného stojana, 

elektroinštalačné práce a spustenie do prevádzky  

h) Zaškolenie obsluhy 

 
Článok 3 

Spôsob dodania tovarov a poskytovania služieb 

 

3.1 Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovary a poskytnúť služby v termíne, v 

mieste plnenia a v rozsahu špecifikovanom v tejto zmluve a v zmysle 

písomných objednávok objednávateľa.  

 

3.2 Objednávateľ je oprávnený zaslať objednávku na tovary a služby aj 

písomne na e-mail dodávateľa ekoropa@gmail.com  Prijatie 

objednávky dodávateľ potvrdí písomne (stačí e-mailom) 

objednávateľovi. Objednávka musí obsahovať minimálne názov 

a množstvo požadovaných tovarov a rozsah požadovaných služieb, 

požadovaný termín dodania, dátum, pečiatku a podpis oprávnenej 

osoby objednávateľa. 

 

3.3 Dodávateľ sa zaväzuje o poskytnutých službách a skutočne strávenom 

čase viesť písomnú evidenciu (ďalej len „výkaz prác“). 

 

3.4 Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k tovarom ihneď po ich 

prevzatí a podpísaní dodacieho listu. 

 

3.5 Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť na tovary záručnú dobu v trvaní 2 

roky, ktorá začína plynúť odo dňa jeho prevzatia a podpisu dodacieho 

listu. 

 

3.6 Objednávateľ je povinný písomne oznámiť dodávateľovi vady tovaru, 

ktoré zistil dodatočne po podpise dodacieho listu, a to bez zbytočného 

odkladu, po tom, čo vady zistil. Dodávateľ' je povinný k oznámeniu 

podľa predchádzajúcej vety sa písomne vyjadriť do 48 hodín a 

navrhnúť spôsob odstránenia vady. 

 

3.7 Objednávateľ poskytne dodávateľovi súčinnosť potrebnú pre riadne 

dodanie tovarov a poskytnutie služieb. 

 

mailto:ekoropa@gmail.com
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3.4 Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom sa včas informovať o všetkých 

skutočnostiach rozhodných pre spoluprácu podľa tejto zmluvy. 

 
 

Článok 4 

Termín a miesto plnenia  

 

4.1 Miestom poskytnutia služieb a dodania tovarov bude prevádzka 

objednávateľa v meste  alebo sídlo objednávateľa podľa článku 1 ods. 

1.1 tejto zmluvy. 

 

4.2 Služby budú poskytované a tovary dodané za odmenu podľa 

jednotlivých písomných objednávok objednávateľa, doručených 

dodávateľovi. 
 

 

Článok 5 

Cena a platobné podmienky 

 

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dodané tovary a poskytnuté 

služby bude určená jednotlivo dohodou, podľa množstva dodaných 

tovarov a rozsahu služieb uvedených v jednotlivých objednávkach 

objednávateľa, na základe dohody objednávateľa a dodávateľa.  

 

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dodané tovary a poskytnuté 

služby nesmie byť vyššia ako ceny dodávateľa v zmysle cenovej 

ponuky zaslanej v rámci  požiadavky na cenovú ponuku v rámci 

verejného obstarávania ako „Cenový návrh na dodávku digitálneho 

stojana“ zo dňa 18.8.2017 , ktorá je súčasťou zmluvy. 

 

5.3 Cena dohodnutá pri každej jednotlivej objednávke bude konečná 

a bude fakturovaná s daňou z pridanej hodnoty (DPH).  

 

5.4 Dodávateľ vystaví faktúru najskôr po zhotovení . Splatnosť faktúr je 

10 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. 

 

5.5 Faktúra – daňový doklad musí obsahovať všetky náležitosti stanovené 

platnými právnymi predpismi. 

 

5.6 Faktúra je uhradená dňom pripísania príslušnej fakturovanej čiastky 

na účet dodávateľa uvedený vo faktúre a v článku 1.2 tejto zmluvy. 

 

 

 
Článok 6 

Záverečné ustanovenia 

 

6.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma    

zmluvnými stranami. 
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6.2  Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať  

len formou písomného očíslovaného dodatku, ktorý bude podpísaný 

oboma zmluvnými stranami. 

 

6.3  Zmluvné strany sa týmto dohodli, že ich záväzkový vzťah, upravený 

zmluvou a spory z neho vzniknuté, sa budú riadiť slovenskými 

právnymi predpismi - Obchodným zákonníkom a súvisiacimi 

právnymi predpismi. 

 

6.4 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jedno 

vyhotovenie obdrží každá zo zmluvných strán. 

 

6.5  V prípade akejkoľvek zmeny identifikačných údajov zmluvných strán 

uvedených v záhlaví tejto zmluvy, sú zmluvné strany povinné túto 

skutočnosť vopred písomne oznámiť druhej zmluvnej strane. 

 

6.6  Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva je podpisovaná podľa ich  

pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni alebo za jednostranne nápadne 

nevýhodných podmienok, že si ju riadne prečítali a súhlasia s celým 

jej obsahom. 

 

6.7 Akékoľvek prípadné spory tykajúce sa tejto zmluvy alebo inak  

súvisiace s touto zmluvou budú riešené prednostne rokovaním a 

dohodou zmluvných strán. 

 
 

V Prešove, dňa 25. 8. 2017 V Košiciach, dňa 25.8.2017 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Objednávateľ 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Dodávateľ 

 

 


