Zmluva o dodaní tovaru
Uzavretá v zmysle ust. § 269 a nasl. Obchodného zákonníka
1. Zmluvné strany
1.1 Dodávateľ:

ROCK PRINT, spol. s.r.o.
Na Priehon 60
949 05 Nitra
IČO: 36550469
DIČ: 2020154543
IČ-DPH: SK 2020154543
Č. účtu: 2622776283/1100 (IBAN: SK94 1100 0000 0026 2277 6283)

1.2 Odberateľ:

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Nitrianska 2/3
955 01 Chrabrany
IČO: 36103942
DIČ: 2021603452

2. Predmet zmluvy, termín plnenia
2.1. Predmetom zmluvy je dodanie propagačných predmetov podľa špecifikácie uvedenej v bode
2.2.
2.2. Špecifikácia predmetov verejného obstarávania:
- Plastové guľôčkové pero s pogumovaným farebným úchopom, strieborným plastovým
telom a kovovým klipom a hrotom, modrá náplň, Ø 1,5x14cm – 250 ks
- Šnúrka na krk s kovovou karabínkou, šírka 20 mm (červená) – 150 ks
- Šiltovka zelená bavlnená – 50 ks
- Skladacia nákupná taška, polyester, 37x50 cm (zelená) – 100 ks
- Magnetka (priemer 5,7 cm), farebná – 250 ks
- Samolepiace bločky, 69 x 75 mm, tlač 1 farba 1 blok = 25 listov – 350 ks
Termín dodania propagačných predmetov najneskôr do 20. 08. 2014.
2.3. Textové a grafické podklady dodá Odberateľ.
2.4. Dodávateľ je povinný zabezpečiť dohodnutý predmet zmluvy podľa tejto zmluvy s ohľadom na
oprávnené záujmy Odberateľa, v súlade s jeho požiadavkami a pokynmi, s vynaložením
náležitej odbornej starostlivosti, pri maximálnom využití dostupných kapacít.
3. Cena
3.1. Cena za zabezpečenie propagačných predmetov sa stanovuje medzi zmluvnými stranami
dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov a to na
základe cenovej ponuky Dodávateľa nasledovne:
Cena bez DPH:
DPH 20%:
Cena celkom:

823,00 EUR
164,60 EUR
987,60 EUR (slovom deväťstoosemdesiatsedem EUR, šesťdesiat centov).

Cenová ponuka Dodávateľa tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

3.2. Takto stanovená cena zahŕňa všetky náklady, ktoré vzniknú Dodávateľovi pri plnení predmetu
tejto zmluvy.
3.3. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľovi nebude poskytnutá žiadna zálohová platba.
4. Platobné a iné podmienky zmluvy
4.1. Dodávateľ je povinný a zaväzuje sa zabezpečiť dodanie tovaru v súlade s ustanoveniami tejto
zmluvy do 20. augusta 2014.
4.2. Odberateľ je povinný a zaväzuje sa zaplatiť prevodom na bankový účet Dodávateľovi
dohodnutú cenu za predmet zmluvy na základe vystavenej faktúry Dodávateľom v lehote
splatnosti 14 dní od doručenia faktúry.
5. Záverečné ustanovenia
5.1. Táto Zmluva je spracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých po obojstrannom podpise obdrží
každý jeden exemplár.
5.2 Všetky vzťahy medzi Dodávateľom a Odberateľom, ktoré v tejto zmluve nie sú uvedené, sa
riadia Obchodnými zákonníkom.
5.3 Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú dobrovoľne po dôkladnom
oboznámení sa s jej obsahom, nie v stave tiesne za nápadne nevýhodných podmienok a že plne
rozumejú dohodnutým zmluvným podmienkam, ktoré prijímajú a zaväzujú sa ich plniť na znak
čoho zmluvu podpisujú.
5.4 Túto zmluvu je možné meniť, doplňovať alebo zrušiť len formou písomných dodatkov, ktoré
budú riadne potvrdené a podpísané štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.
5.5 Dodávateľ sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho
s dodávanými tovarom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to
oprávnenými osobami a poskytne im všetku potrebnú súčinnosť.
5.6 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia na webovom sídle Odberateľa.

V Chrabranoch, dňa 17. júla 2014

za Dodávateľa

za Odberateľa

