
KÚPNA ZMLUVA NA DODANIE TOVARU
uzatvorená v súlade s § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný

zákonník)

Zmluvné strany

Predávajúci: Ing. Marcinko Matúš * DAMAD
Sídlo: Námestie slobody 89, 083 01 Sabinov
Zastúpený: Ing. Marcinko Matúš
IČO: 40289303
DIČ: 1020004447
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 1666091353/0200
(ďalej len „predávajúci")

Kupujúci: Obecná knižnica
Sídlo: Jarovnice 225, 082 63
Zastúpená: Bc. Dobrovičová Mária - riaditeľka
IČO: 4209007
DIČ: 2023403910
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu:
(ďalej len „kupujúci")

2964948751/0200

I. Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je dodávka kancelárskych potrieb, kancelárskeho papiera a 

tlačív, ktoré budú v priebehu platnosti zmluvy realizované plneniami strán v rozsahu podľa 
potrieb kupujúceho na základe písomných objednávok, pri zachovaní postupu a podmienok 
dohodnutých v tejto zmluve, ktorými sú zmluvné strany viazané.

2. Technická špecifikácia predmetu zmluvy, ktorá je predmetom písomných 
objednávok, je uvedená v Prílohe č.l, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

II. Kúpna cena a platobné podmienky
1. Kúpna cena predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona 

č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou 
sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z., o cenách v znení neskorších predpisov.

2. Kúpna cena za predmet zmluvy je zmluvnými stranami dohodnutá v Eurách.
3. V kúpnej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho, vrátane nákladov na 

dopravu, spojené s dodaním predmetu zmluvy do miesta dodania a iné náklady predávajúceho 
súvisiace s dodávkou tovaru. Predávajúci garantuje pevnú cenu podľa cenníka, ktorý tvorí



Prílohu č. 1 tejto zmluvy, a to po celú dobu platnosti zmluvy, ak sa zmluvné strany písomným 
dodatkom k tejto zmluve nedohodnú inak.

4. Dohodnutú cenu je možné meniť len na základe písomného dodatku k zmluve 
odsúhlaseného oboma zmluvnými stranami, najmä v prípade legislatívnych zmien v oblasti 
daňových, colných, prípadne iných právnych predpisov ovplyvňujúcich cenotvorbu na základe 
zvýšenia, resp. zníženia ekonomicky oprávnených nákladov a ich náležitého zdokladovania a 
preukázania.

5. V prípade, že počas plnenia zmluvy predávajúci môže poskytnúť dodávky predmetu 
zmluvy v akciovom zvýhodnenom cenovom režime, túto skutočnosť písomne oznámi 
kupujúcemu. V tomto prípade platí pre fakturáciu flexibilná akciová cena.

6. Dohodnutú kúpnu cenu za dodaný predmet zmluvy podľa jednotlivých písomných 
objednávok sa kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu na základe faktúry, a to do 90 dní 
odo dňa jej doručenia kupujúcemu.

III. Miesto plnenia a dodacie podmienky
1. Miestom plnenia je sídlo kupujúceho.
2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy v lehote 24 hodín od 

doručenia, resp. predloženia písomnej objednávky do sídla kupujúceho.
3. Kupujúci v deň dodania a prevzatia predmetu zmluvy preverí, či je dodaný predmet 

zmluvy v súlade s Prílohou č. 1. V prípade, že zistí nesúlad dodaného predmetu zmluvy so 
špecifikáciou uvedenou v Prílohe č. 1, resp. zistí jeho poškodenie alebo nefunkčnost' (zjavné 
vady), má právo odmietnuť prevziať dodaný predmet zmluvy, pričom v tomto prípade sa 
predávajúci dostáva do omeškania so splnením svojho zmluvného záväzku a je povinný dodať 
nový predmet zmluvy, spĺňajúci kritéria tejto zmluvy a príslušných noriem v dodatočnej lehote 
určenej kupujúcim.

4. Odborný zástupca kupujúceho - oprávnený na prevzatie predmetu zmluvy: Bc. 
Dobrovičová Mária.

5. Predmet zmluvy bude zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho 
poškodeniu.

IV. Vlastnícke práva k predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody
1. Vlastnícke právo k predmetu zmluvy nadobudne kupujúci zaplatením dohodnutej 

kúpnej ceny podľa jednotlivých písomných objednávok.
2. Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy prechádza na kupujúceho v čase 

prevzatia predmetu zmluvy.

V. Záruka a zodpovednosť za chyby a nedostatky
1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu predmet zmluvy v množstve a akosti 

podľa podmienok tejto zmluvy a jednotlivých písomných objednávok. V prípade, že sa tak 
nestane, má predmet zmluvy nedostatky. Chyby a nedostatky dodávky je kupujúci povinný 
písomne reklamovať u predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení. Pre dodržanie 
podmienky písomnej reklamácie postačí uplatniť reklamáciu faxom, resp. e-mailom alebo 
poštou doporučene na adresu predávajúceho.



2. Záručná doba na predmet zmluvy je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia 
predmetu zmluvy v mieste plnenia.

3. V prípade výmeny poškodeného predmetu zmluvy za nový bez nedostatkov 
prestáva plynúť pôvodná záručná doba a začína plynúť nová záručná doba podľa bodu 2 tohto 
článku zmluvy.

2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 48 mesiacov od nadobudnutia 
účinnosti zmluvy.

3. Kupujúci je oprávnený okamžite písomne odstúpiť od zmluvy, ako aj od písomnej 
objednávky v prípade, že predávajúci podstatne poruší zmluvné povinnosti. Za podstatné 
porušenie zmluvných povinností sa považuje predovšetkým nedodanie predmetu zmluvy v 
zmysle dohodnutých podmienok riadne a včas v kvalite podľa dohodnutých podmienok a jeho 
neodovzdanie kupujúcemu v zmluvne dohodnutej lehote.

4. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ako aj od písomnej objednávky v 
prípade, že kupujúci nezaplatí dohodnutú kúpnu cenu v zmysle zmluvne dohodnutých 
platobných podmienok ani do 30 dní od uplynutia dohodnutej lehoty na zaplatenie.

5. Zmluvu môže jednostranne vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán bez udania 
dôvodu v dvojmesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť vždy od prvého dňa 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď písomne doručená 
druhej strane.

VII. Záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať len písomnými očíslovanými 

dodatkami k zmluve podpísanými oboma zmluvnými stranami.
2. Vzájomné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 

obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá 

zo zmluvných strán dostane po jednom rovnopise.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, jej obsahu 

porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
5. Prílohami tejto zmluvy sú : Príloha č. 1 - Technická špecifikácia a cena predmetu 

zmluvy a príloha č. 2 - Aktuálny doklad o oprávnení podnikať (predávajúci)

V Jarovniciach, dňa 30. 01. 2015

VI. Platnosť a trvanie zmluvy
1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

Predávajúci: Kupujúci:
Obecná knižnica
082 63 Ja rovnice 225 

IČO: 42 090 075
j



Zoznam kancelárskych potrieb

Názov položky ks Cena za ks bez DPH Cena za ks s DPH

Xerografický papier A4 Ks M
Xerografický papier A3 5y <yio

Xerox A4 farebný 5x100 int. /I0,}5'
Šanón pákový 7,5 mramor y? y
Šanón pákový 5,0 mramor y?
Šanón lamino 7,5 farebný y t y
Šanón lamino 5,0 farebný (h ý

Rýchloviazač obyčajný ô,1o y ĺ
Rýchloviazač závesný 1 .py

Rýchloviazač pvc o.tt ý
Rýchloviazač pvc závesný oy o'y

Výkres A4 200 ks Vy V 5b
Výkres A3 200 ks yfr tly

Farebný výkres A4 5x50 int.
Výkres A2 ______ Oďi_________
Výkres A1 (D, °! Vo

Laminov. Fólia A4 80 y iló y, go
Laminov. Fólia A4 120 vy g UflQ

Foto papier 230 g. 20 ks fflS 1 h,5o
Zošit A5 100 1. tvrdá doska ° y Dfic
Zošit A4 100 1. tvrdá doska y g yo

Obálka na cd o \08 Oijo
Disperzné lepidlo yy

Vysúvacie lepidlo 21 g.
Špendlíky 50 g. p[ y o.5b

Špendlíky s far. Hlavičkou o! n 0Á0
Špín. Strojček maped univ.metal halfstrip y VVo

Špín. Strojček maped Essentials 25 7>,p Vo
Dierovač advanced 25 y o
Dierovač Essentials 35 w y?
Izolepa transp. 19x33 oy 0] ‘fo
Izolepa transp. 25x33 oý D|5c
Izolepa 48x66 transp. OigO

Razítková farba gamadat čierna 20 g. 4 u y>0
Razítková farba gamadat modrá 20 g. ji^ z. y
Kancelárska zásuvka farebná donau nr yT

Pero modré solidly 0 Oj Vo
Pero s dok. Atramentom u-knock dong-A /1,00 1i1 v?

Flipchartový papier 68x98, 5x20 1. 4 y 5b
Popisovač 8559 čierny 0)5^

Popisovač 8559 červený p y
Samolepiaci bloček 76x76 neon 400 1. 1)0° ž y
Samolepiaci bloček 50x50 neon 250 1. V ox /1,-Vo



Blok kocka 9x9x7 yg 4^o
Blok kocka 9x9x3 Qfl-5 Mo

Pravítko30 cm 0,ľb o,
Trojuholník s ryskou C | so

Zvýrazňovač 8722 žltý 0,50 0 i<oC
Zvýrazňovač 8722 ružový 0,50 0, &Q
Zvýrazňovač 8722 zelený O, SO ' o,

Zvýrazňovač 8722 oranžový G, 5o 0j 6o
Toner q2612A 4Ín ľb,qo
Toner q285A 1*1 to

Sada popisovačov 10 f. oo~D

Sada popisovačov 12 f. y o 'I, lo
Obal A4 prešpan s gumkou

Stolový register farebný
Korekčný strojček 6m. y 2 'l/'io

Obálka C6S 1000 ks gjLS %1o
Obálka C5S 1000 ks AGfíS ^/ÔO
Obálka C4S 250 ks 4 (o 15Í

Obálka podlhovastá
Vizitkový papier A4 3y
Fotopapier A4 20 ks 4-.5-0

Obálka 162x162 0, o1fl

V
ooo

Obojstranná páska 38x10 4|Q0 4jlO
Guma biela Oi^ Dilo
Euroobal A4 zlj 66
z-z utierky 11, 0 5^, 5o

\ľf penzii tí. Nfl££/'-JťO

MatášvJDAMAD


