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ZMLUVA O DODÁVKE TOVARU 
uzatvorená podľa § 412 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších 

predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov  

 

Čl. I 
Zmluvné strany 

 
Objednávateľ:   
Názov: Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 
Sídlo:  Partizánska 11, 914 51 Trenčianske Teplice  
Zastúpenie:  Ing. Vladimír Mráz, riaditeľ  
IČO:  00158232 
DIČ:  20211309686 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava 
IBAN:   SK97 8180 0000 0070 0006 4348 
Tel.:  032 655 23 01 
web:  www.dszsu.sk  
E-mail:  riaditel@dszsu.sk 
 
Kontaktná osoba  
pre účely tejto zmluvy:  Mgr. Hana Staňová 
E- mail:   obstaravanie@dszsu.sk 
  
 
(ďalej len: „Objednávateľ“) 
 
Dodávateľ:      
Názov:      Sedalux, a.s. 
Sídlo:      Tabaková 1, 969 01 Banská Štiavnica 
Zastúpený:     Marcela Zvrškovcová    
Bankové spojenie:    VUB, a.s.  
IBAN:      SK51 0200 0000 0024 4162 7254 
IČO:      44100302 
DIČ:      2022578866 
IČ DPH:     SK2022578866 
Obchodný register:    Okresný súd Banská Bystrica 
Oddiel:      Sa 
Vložka číslo:     931/S 
Tel.:      +421 903 405 900 
E-mail:      bzvrskovec@sedalux.sk 
(ďalej len: „Dodávateľ“) 

 
(Objednávateľ a Dodávateľ ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“) 
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Čl. Il 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je dodávka tovaru podľa špecifikácie uvedenej v prílohe tejto zmluvy. 
2. Dodávateľ sa zaväzuje dodať Objednávateľovi tovar: ,,Interiérové vybavenie DSZSU (stoly 

a stoličky)“ (ďalej len „tovar“ alebo „predmet zmluvy“) v súlade s  Výzvou na predkladanie 
ponúk a s cenovou ponukou predloženou Dodávateľom, pričom výzva aj cenová ponuka sú 
obom zmluvným stranám známe, boli zmluvnými stranami odovzdané a považujú ich za súčasť 
tejto zmluvy.   

 
Čl. lll 

Miesto a termín plnenia 
 
1. Dodávateľ sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy uvedený v čl. II tejto zmluvy v termíne do 30 dní 

odo dňa účinnosti zmluvy. 
2. Miestom plnenia predmetu zmluvy je sídlo verejného obstarávateľa Domov Speváckeho zboru 

slovenských učiteľov, Partizánska 11, 914 51 Trenčianske Teplice. 
3. V prípade vzniku nepredvídaných administratívno-právnych alebo technických dôvodov alebo 

z dôvodov nezavinených priamo objednávateľom ani dodávateľom, môže sa objednávateľ 
s dodávateľom dohodnúť na zmene termínu plnenia predmetu zmluvy, pričom táto dohoda sa 
musí vykonať v písomnej forme.  

                                                          
Čl. IV 

Cena predmetu zmluvy 
 
1. Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných 

strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade 
s ponukou Dodávateľa ako pevná zmluvná cena tovaru, jednostranne nemenná a predstavuje: 

 
Cena bez DPH:   45 204,27 EUR  
 
Slovom: Štyridsaťpäťtisícdvestoštyri  27/100 EUR  
DPH 20%:   9 040,73  EUR 
Slovom: Deväťtisícštyridsať 73/100 EUR  
Cena vrátane DPH: 54 245,00 EUR 
Slovom: Päťdesiatštyritisícdvestoštyridsaťpäť EUR  

 
 

2. V cene uvedenej v ods. 1 tohto článku sú zahrnuté všetky náklady súvisiace so zhotovením a 
dodaním predmetu zmluvy, t.j. tovary, služby, práce, doklady, dokumenty  a pod. súvisiace 
s naplnením predmetu tejto zmluvy. Dodávateľ nie je oprávnený v súvislosti s plnením podľa 
tejto zmluvy požadovať od Objednávateľa žiadnu ďalšiu odplatu nad cenu uvedenú v ods. 1 
tohto článku. 
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3. V prípade, ak Dodávateľ nie je platcom DPH, a v priebehu realizácie diela sa stane platcom DPH, 
zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. T.z., že cena podľa ods. 1 tohto článku bude 
považovaná za cenu s DPH. 

Čl. V 
Platobné podmienky 

 
1. Dodávateľ bude predmet zákazky fakturovať až po dodaní tovaru (t. z. až po ukončení celého 

plnenia tejto zmluvy, po dodaní všetkých tovarov, dodávok a potrebných dokladov a po 
odstránení všetkých prípadných vád), a to jednorazovo bezhotovostným stykom na základe 
jednej faktúry so splatnosťou 7 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. Objednávateľ 
môže dodávateľovi poskytnúť preddavok na základe zálohovej faktúry vo výške max. 50% 
celkovej zmluvnej ceny s DPH.   

2. Faktúra musí obsahovať všetky údaje, ktoré vyžaduje platná právna úprava Slovenskej republiky. 
Údaje na faktúre musia byť v súlade s údajmi uvedenými v uzatvorenej zmluve. V prípade, že 
faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju 
dodávateľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota 
splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi. Za deň úhrady sa 
považuje deň odpísania predmetnej sumy z účtu Objednávateľa na účet Dodávateľa. 

 
 

Čl. Vl 
Záručná doba a vady diela 

 
1. Dodávateľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude mať počas záručnej doby vlastnosti 

dohodnuté v zmluve. 
2. Záručná doba na celý predmet zmluvy je 12 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania 

tovaru Objednávateľovi. Záručná doba začína plynúť odo dňa podpisu Odovzdávacieho 
a preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami. 

3. Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania 
Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá Dodávateľ vtedy, ak 
boli spôsobené porušením jeho povinností. 

4. V prípade, že počas záručnej doby sa zistí vada na dodanom tovare, Objednávateľ písomne 
upozorní Dodávateľa na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má 
Objednávateľ právo požadovať a Dodávateľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a 
reklamované vady.  

 
Čl. VII 

Sankcie  
 
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. 

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.  
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Čl. VIII 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán 

a  účinnosť nadobudne v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom 
znení v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude  táto zverejnená. Dátum zverejnenia tejto zmluvy na 
webovom sídle Objednávateľa je: 22.08.2022. 

2. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto 
zmluvy 

3. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ po jej podpísaní obdrží  dva 
a Dodávateľ dve vyhotovenia. 

4. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom 
znení. 

5. Všetka komunikácia Objednávateľa a Dodávateľa bude prebiehať v slovenskom jazyku (príp. 
českom jazyku) a pre prípad sporu bude rozhodné právo SR.  

6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č.1. 
 

 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

Objednávateľ: 

 

 

...............................………........... 

Dodávateľ: 

 

 

................................………........... 

 

 
 

 
 
 
 
Príloha č.1 – Návrh na plnenie kritérií              
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