Zmluva o dodávke tovaru
uzavretá podľa ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi:

Poskytovateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpená:
IČO:

CellQoS, a.s.

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sa, vloţka č. 10461/T
(ďalej len „Poskytovateľ“)

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpená:

Obec Zavar
Obecný úrad, Viktorínova 14, 919 26 Zavar
Rudolf Baroš – starosta obce

(ďalej len „Objednávateľ“)

I.

Úvodné ustanovenia

1.1. Účelom tejto Zmluvy je upraviť práva a povinnosti Zmluvných strán pri dodávke dohodnutého tovaru
(ďalej len „Tovar“) Dodávateľom Objednávateľovi.
1.2. Tovarom podľa tejto Zmluvy sa rozumie kancelárska a výpočtová technika a spotrebný materiál pre
kancelársku a výpočtovú techniku podľa poţiadaviek zákazníka. Spotrebným materiálom sa pre účely
tejto Zmluvy rozumejú najmä, nie však výhradne rôzne druhy originálnych (t.zn. nie repasovaných)
tonerov, resp. náplní do kancelárskych zariadení, ktoré sú vo vlastníctve, nájme, resp. uţívaní obce
Zavar a to predovšetkým tlačiarní, kopírovacích a multifunkčných zariadení, faxov a scannerov (ďalej
ako „dodávka tonerov“).

II.

Predmet zmluvy a trvanie zmluvy

2.1. Predmetom Zmluvy je povinnosť Dodávateľa, podľa objednávky Objednávateľa, zabezpečiť v súlade s
podmienkami Zmluvy dodávku Tovaru, a povinnosť Objednávateľa, v súlade s podmienkami Zmluvy,
zaplatiť Dodávateľovi za dodanie Tovaru dohodnutú cenu.
2.2. Prípadné ďalšie, s predmetom Zmluvy súvisiace sluţby nad rozsah dohodnutý v Zmluve môţe
Dodávateľ zabezpečiť a poskytnúť Objednávateľovi na základe písomnej objednávky, po vopred
vzájomne odsúhlasenej dohode. Špecifikácia plnenia, cena, termín dodania a ďalšie podrobnosti
týkajúce sa dodania tovarov alebo sluţieb nad Zmluvne dohodnutý rozsah, budú Zmluvnými stranami
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dojednané v písomnej objednávke Objednávateľa, vystavenej na základe ponuky Dodávateľa. Na
objednávku a na plnenia dodané na základe objednávky sa primerane vzťahujú ustanovenia Zmluvy.
2.3. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 2 roky odo dňa jej podpísania oboma Zmluvnými stranami.

III.

Spôsob objednávania a čas a miesto plnenia

3.1. Kaţdú dodávku Tovaru Dodávateľ uskutoční po dohode s Objednávateľom, na základe písomnej
objednávky Objednávateľa, ktorú Objednávateľ doručí Dodávateľovi Tovaru elektronickou formou (emailom), alebo iným, pre obe Zmluvné strany vhodným spôsobom. Dodávateľ sa zaväzuje, ţe bez
zbytočného odkladu, objednávku na dodávku Tovaru Objednávateľovi písomne (elektronickou poštou)
potvrdí. Kaţdá dohoda o dodávke Tovaru musí obsahovať údaj o čase plnenia, t.j. o dobe, za ktorú má
Dodávateľ Objednávateľovi objednaný tovar dodať. Na vystavenie objednávky, na prevzatie
objednaného plnenia, na potvrdenie dodania Tovaru a na všetky úkony s tým súvisiace je zo strany
Objednávateľa oprávnená osoba (v čase uzatvorenia zmluvy, Ing. Federičová).
3.2. V prípade neposkytnutia súčinnosti zo strany Objednávateľa alebo v prípade porušenia iných
Zmluvných povinností zo strany Objednávateľa, majúceho vplyv na termín dodávky Tovaru, sa
primerane predlţujú termíny plnenia, ktoré je inak Dodávateľ povinný v zmysle Zmluvy a jednotlivých
dohôd o dodávke Tovaru dodrţať. Doba o ktorú sa predĺţi termín plnenia bude najmenej počet
pracovných dní o ktoré Objednávateľ spôsobil omeškanie + 2 pracovné dni.
3.3. Miestom dodávky Tovaru je sídlo Objednávateľa, pokiaľ si Zmluvné strany nedohodnú iné miesto
dodávky Tovaru.
3.4. Objednávateľ sa zaväzuje písomne potvrdiť Dodávateľovi dodávku Tovaru podľa tejto zmluvy pri jej
prevzatí v prípade, ţe spĺňa všetky kvantitatívne aj kvalitatívne parametre a je zrealizovaná v zmysle
dohody zmluvných strán.

IV.

Cena a platobné podmienky

4.1. Cena za kaţdú dodávku tonerov podľa Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán vo výške podľa
prílohy 1 k tejto Zmluve, tvoriacej nedeliteľnú súčasť Zmluvy (ďalej len „Cenník tonerov“). Príloha 1
obsahuje podrobnú špecifikáciu cien za konkrétne druhy tonerov v čase podpisu zmluvy.
4.2. Cenník tonerov bude aktualizovaný dohodou oboch zmluvných strán v písomnej forme v prípade
rozšírenia poţiadaviek objednávateľa, v prípade významných zmien cien distribútorov pre SR (pri
zmene cien nad 10%), alebo v prípade zmeny nákladov objednávateľa z dôvodu vzniku nových
poplatkových alebo daňových povinností alebo iných zákonných povinností, súvisiacich s dodávkou
tonerov a náplní. Do uzatvorenia novej dohody o cenách vydaním aktualizovaného Cenníka tonerov,
budú nové typy tonerov a náplní dodávané za ceny rovnajúce sa priemernej cene daného tovaru
vypočítanej z cien troch významných predajcov v SR (ED System, ABC Data a Bosscan).
4.3. Všetky ceny v prílohe 1 sú uvedené bez DPH. DPH bude k cene účtovaná podľa platných predpisov ku
dňu vystavenia faktúry.
4.4. Cena za kaţdú dodávku Tovaru podľa Zmluvy mimo dodávky tonerov bude stanovená dohodou
Zmluvných strán, na základe ponuky Dodávateľa, potvrdenej v Objednávke vystavenej
Objednávateľom.
4.5.

Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru za kaţdú dodávku Tovaru po potvrdení dodania Tovaru
Objednávateľom v zmysle bodu 3.4. Zmluvy, so splatnosťou podľa bodu 4.9. tohto článku zmluvy.

4.6. Faktúra musí obsahovať všetky náleţitosti podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky. Ak faktúra
nebude obsahovať náleţitosti podľa Zmluvy alebo v nej nebudú správne uvedené údaje, je
Objednávateľ oprávnený vrátiť ju v lehote piatich (5) pracovných dní od jej obdrţania spoločnosti
Dodávateľa s uvedením chýbajúcich náleţitostí alebo nesprávnych údajov. V takomto prípade sa
preruší priebeh lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry
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Objednávateľovi. V prípade, ak Objednávateľ faktúru vráti bezdôvodne, napriek tomu, ţe faktúra je
správna a obsahuje predpísané náleţitosti, lehota sa nepozastavuje, a pokiaľ Objednávateľ faktúru
nezaplatí v pôvodnom termíne splatnosti, dostane sa do omeškania.
4.7. Lehota splatnosti faktúr za dodávku Tovaru a plnenia poskytnuté na základe objednávky je 14
kalendárnych dní od vystavenia faktúry. Cena sa fakturuje a uhrádza v mene, v ktorej bola dohodnutá
v Zmluve alebo v objednávke.
4.8. V prípade, ak Objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry za dodávku Tovaru alebo plnenia
podľa objednávky viac ako 10 kalendárnych dní po jej splatnosti, je Dodávateľ oprávnený obmedziť
alebo pozastaviť Objednávateľovi ďalšiu dodávku Tovaru alebo iných plnení aţ do úplného zaplatenia
neuhradenej splatnej povinnosti Objednávateľa voči Dodávateľovi.
4.9. Pozastavenie alebo obmedzenie dodávky Tovaru alebo iných plnení podľa bodu 4.8. tohto článku
Zmluvy, nezbavuje Objednávateľa povinnosti zaplatiť Dodávateľovi neuhradenú splatnú povinnosť
Objednávateľa voči Dodávateľovi.

V.

Práva a povinnosti Zmluvných strán

5.1.

Objednávateľ sa zaväzuje, ţe s kaţdou poţiadavkou na obstaranie kancelárskej a výpočtovej techniky
alebo spotrebného materiálu, ktorý bude v súlade s predmetom tejto Zmluvy, osloví na predloţenie
ponuky Dodávateľa, čím sa nevylučuje právo Objednávateľa osloviť dopytom aj iných prípadných
dodávateľov na trhu. V prípade, ţe Dodávateľ v lehote do 3 pracovných dní odo dňa oslovenia
Objednávateľom predloţí Objednávateľovi ponuku, ktorej predmet, cena a termín dodávky budú
porovnateľné s ponukami iných dodávateľov, zaväzuje sa Objednávateľ takýto Tovar objednať
u Dodávateľa, v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. Cena sa pre účely tejto zmluvy povaţuje za
porovnateľnú pri dodrţaní rozpätia vo výške +/- 3%.

5.2.

V prípade, ţe Objednávateľ bude disponovať výhodnejšími ponukami iných dodávateľov, zaväzuje sa
písomne informovať o úplných podmienkach jednotlivých ponúk Dodávateľa, za účelom porovnania a
vyhodnotenia všetkých parametrov ponúk, ktoré môţu mať vplyv na konečnú výšku ceny (porovnanie
technických parametrov, termínov, kvality, dopravných nákladov, záruk, spoľahlivosti výrobcu a
dodávateľa a pod). S prihliadnutím na výsledok porovnania ponúk je Dodávateľ oprávnený v lehote do
48 hodín od obrţania informácie o ponukách iných dodávateľov, predloţiť Objednávateľovi svoju
upravenú ponuku (last call), ktorú sa Objednávateľ zaväzuje akceptovať, ak dosiahne porovnateľné
parametre s najlepšou ponukou, ktorou disponuje Objednávateľ.
V opačnom prípade má
Objednávateľ právo objednať Tovar u iného dodávateľa.

5.3. Dodávateľ sa zaväzuje riadne a včas dodať objednaný Tovar Objednávateľovi. Objednávateľ je
oprávnený odstúpiť od čiastkovej zmluvy v prípade, ak je Dodávateľ v omeškaní s dodaním tovaru
o viac ako 10 dní. Na účely tejto zmluvy sa za čiastkovú zmluvu povaţuje kaţdý zmluvný vzťah, ktorý
vznikol na základe objednávky Objednávateľa vystavenej v zmysle tejto zmluvy, potvrdenej
Dodávateľom.
5.4. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zaplatiť za dodávky Tovaru, poskytované podľa Zmluvy.
Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zaplatiť za plnenie, poskytnuté na základe objednávky po jeho
prevzatí alebo akceptácii.
5.5. Objednávateľ sa zaväzuje všetky pripomienky, ţiadosti, poţiadavky, výhrady, doplnky, sťaţnosti a pod.
podávať spoločnosti Dodávateľa písomne alebo elektronickou poštou.
5.6. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Dodávateľovi riadne, zrozumiteľne a včas všetky informácie,
potrebné pre adekvátne plnenie predmetu Zmluvy, a to predovšetkým detailný popis (druh a počet)
objednávaného Tovaru, technické špecifikácie zariadení, pre ktoré budú tonery a náplne určené, čas
dodávky Tovaru, kontakt na zodpovednú osobu Objednávateľa a pod. Objednávateľ sa tieţ zaväzuje
poskytnúť Dodávateľovi potrebnú súčinnosť pre riadne a včasné plnenie predmetu Zmluvy.
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5.7. Objednávateľ funkčnosť dodaného Tovaru overí (otestuje) bez zbytočného odkladu, ak to povaha
Tovaru umoţňuje. Objednávateľ zodpovedá za správnu manipuláciu, a pouţívanie dodaného Tovaru .

VI.

Odstránenie vád (reklamačné konanie)

6.1. Dodávateľ sa zaväzuje, ţe bez zbytočného odkladu po obdrţaní reklamácie vady na dodanom Tovare
bezplatne odstráni, resp. vadný kus vymení.
6.2. Právo Objednávateľa na bezplatné odstránenie vád podľa bodu 6.1. Zmluvy sa nevzťahuje na prípady,
keď:
a) vada vznikla neposkytnutím súčinnosti Objednávateľa Dodávateľovi kedykoľvek počas procesu
dodávky Tovaru alebo
b) vada vznikla v dôsledku neodborného zásahu alebo chybnej manipulácie s dodaným Tovarom. Za
neodborný zásah alebo chybnú manipuláciu sa povaţuje výlučne také konanie Objednávateľa,
ktoré je v rozpore s návodom na obsluhu prislúchajúcim k Tovaru dodanému podľa tejto zmluvy
alebo v rozpore s písomnými pokynmi Dodávateľa vzťahujúcimi sa k takémuto Tovaru.
6.3. Objednávateľ poţiadavku na odstránenie vady dodaného Tovaru vo forme reklamácie zasiela vţdy
písomne, pričom vada musí byť dostatočne a zrozumiteľne špecifikovaná. Objednávateľ je povinný
vady nahlásiť bez zbytočného odkladu potom, čo sa o nich dozvedel, najneskôr však do 2 pracovných
dní od ich zistenia.
6.4. Ustanovenia tohto článku sa primerane vzťahujú aj na odstraňovanie vád iných plnení dodaných podľa
objednávky.

VII.

Sankcie

7.1. Objednávateľ je oprávnený v prípade omeškania Dodávateľa s dodávkou Tovaru poţadovať od

Dodávateľa primeranú zľavu z ceny za dodávku Tovaru podľa prílohy 1. Dodávateľ však nie je
v omeškaní, ak nemohol plniť svoje záväzky z dôvodu, ţe omeškanie bolo zavinené, alebo
spoluzavinené Objednávateľom, resp. z dôvodov, ktoré Dodávateľ nemohol ovplyvniť (vyššia moc)..
7.2. V prípade, ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry, vzniká Dodávateľovi

oprávnený nárok na úrok z omeškania vo výške 0,03% z dlţnej čiastky za kaţdý kalendárny deň
omeškania. Predmetný úrok z omeškania bude Dodávateľ Objednávateľovi fakturovať.
7.3. V prípade, ak Objednávateľ počas trvania Zmluvy poruší svoju povinnosť podľa článku V, bodu 5.1.

alebo 5.2. Zmluvy, vzniká Dodávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20% z ceny Tovaru,
u ktorého bola povinnosť porušená. Objednávateľ je povinný zmluvnú pokutu podľa tohto bodu zaplatiť
na základe písomnej výzvy Dodávateľa, v lehote podľa bodu 4.7. tejto zmluvy.

VIII. Ukončenie alebo zmena platnosti Zmluvy.
8.1. Kaţdá Zmluvná strana môţe Zmluvu písomne vypovedať v nasledovných prípadoch:

8.1.1.

ak je na druhú Zmluvnú stranu vyhlásený konkurz, alebo bola povolená reštrukturalizácia,
alebo ak bolo vyhlásenie konkurzu odmietnuté pre nedostatok majetku;

8.1.2.

ak je druhá Zmluvná strana v likvidácii alebo zanikla bez právneho nástupcu;

4

8.1.3.

ak niektorá Zmluvná strana nemôţe plniť svoje povinnosti v dôsledku okolností vylučujúcich
zodpovednosť (§ 374 Obchodného zákonníka), po dobu dlhšiu ako 1 mesiac; alebo

8.1.4.

ak technológia Tovaru ako náplní do kancelárskych zariadení bude počas trvania Zmluvy
prekonaná a nahradená novou technológiou, t.j. ak predmet plnenia podľa Zmluvy stratí
svoje praktické a ekonomické opodstatnenie.

8.2. Z dôvodov podľa bodu 8.1. tohto článku Zmluvy môţe byť Zmluva vypovedaná s okamţitým účinkom.
8.3. Z iných dôvodov ako z dôvodov uvedených v bode 8.1. tohto článku Zmluvy sa môţe Zmluva skončiť

len na základe písomnej dohody Zmluvných strán alebo na základe vypovedania Zmluvy jednou zo
Zmluvných strán z dôvodu závaţného porušenia Zmluvy.
8.4. Závaţným porušením Zmluvy sa rozumie porušenie povinnosti podľa bodu 3.1., článku III, bodu 5.1.,

5.2., 5.3., 5.5. a 6.1. V prípade, ak dôjde k závaţnému porušeniu Zmluvy podľa tohto bodu Zmluvy,
vyzve poškodená Zmluvná strana písomnou výzvou druhú Zmluvnú stranu na nápravu. V prípade, ak
po doručení výzvy nedôjde do 15 dní k náprave, môţe poškodená Zmluvná strana túto Zmluvu
vypovedať. Výpovedná doba v prípade porušení povinností podľa tohto bodu Zmluvy je 2 mesiace
a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola druhej strane
doručená výpoveď.
8.5. Písomná výpoveď musí byť druhej Zmluvnej strane doručená. Vypovedaním Zmluvy nie je dotknutý

nárok Dodávateľa na úhradu za uţ poskytnuté plnenie podľa objednávky Objednávateľovi, a to bez
ohľadu na to, či splatnosť faktúry za uvedené plnenie nastala pred vypovedaním Zmluvy alebo po
vypovedaní Zmluvy.
8.6. Zmluvné strany sa dohodli, ţe skončenie Zmluvy odstúpením od Zmluvy nie je moţné. V prípade ak

nastanú dôvody na odstúpenie od Zmluvy a Zmluvná strana, ktorá porušuje svoje povinnosti
nevykonala nápravu ani v lehote 30 kalendárnych dní od doručenia výzvy na nápravu, je Zmluvná
strana, ktorá má právo od Zmluvy odstúpiť, oprávnená Zmluvu okamţite vypovedať. Výpoveď je
účinná dňom doručenia druhej Zmluvnej strane.
8.7. Zmluvné strany sa dohodli, ţe pokiaľ ţiadna zo zmluvných strán v lehote minimálne 30 dní pred

uplynutím platnosti Zmluvy neoznámi druhej zmluvnej strane písomnou formou svoje rozhodnutie
spoluprácu podľa tejto Zmluvy ukončiť, predĺţi sa platnosť Zmluvy vţdy o ďalší rok.

IX.

Záverečné ustanovenia

9.1 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre kaţdú Zmluvnú stranu.
9.2. Zmluva je uzavretá a nadobúda účinnosť (a) dňom jej podpisu Zmluvnými stranami, ak bola Zmluva
podpísaná Zmluvnými stranami v ten istý deň; alebo (b) dňom jej podpisu poslednou Zmluvnou stranou,
ak Zmluva nebola podpísaná Zmluvnými stranami v ten istý deň.
9.3. Zmluvné strany sa dohodli, ţe akékoľvek písomnosti, resp. informácie na účely plnenia práv
a povinností z tejto zmluvy, vyhotovené v písomnej forme, prípadne zachytené na inom hmotnom nosiči,
si budú medzi sebou doručovať osobne, poštou doporučene, formou doručenia do vlastných rúk
adresátovi uvedenému v záhlaví zmluvy, kuriérom expresnej doručovateľskej spoločnosti (napr. UPS,
DHL a pod.), faxom alebo prostredníctvom elektronickej pošty za týchto podmienok:
a) v prípade doručovania Objednávateľovi osobne alebo poštou, sa pouţije adresa
uvedená v záhlaví zmluvy, e-mailová adresa je ocu.zavar@stonline.sk,
b) v prípade doručovania Dodávateľovi osobne alebo poštou, sa pouţije adresa uvedená
v záhlaví zmluvy, e-mailová adresa je jan.hruby@cellqos.com
Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty alebo osobne, sa pouţijú adresy sídel
zmluvných strán uvedené v záhlaví zmluvy, ibaţe odosielajúcej strane adresát písomnosti oznámil
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zmenu sídla, alebo inú adresu na doručovanie písomností. V prípade akejkoľvek zmeny kontaktných
údajov v súvislosti s touto zmluvou sa zmluvné strany zaväzujú o tejto skutočnosti informovať druhú
zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu. V takom prípade potom platí pre doručovanie nová adresa.
Pri osobnom doručovaní korešpondencie sa táto povaţuje za doručenú okamihom
potvrdeného prevzatia prostredníctvom oprávnenej osoby zmluvnej strany, ktorá je adresátom.
Pri doručovaní prostredníctvom pošty sa korešpondencia povaţuje za doručenú dňom jej
doručenia doporučene poštou na adresu podľa druhého odseku tohto bodu. Za deň doručenia sa
povaţuje aj deň, v ktorý zmluvná strana – adresát, odoprie doručovanú korešpondenciu prevziať,
alebo v ktorý márne uplynie najmenej týţdňová úloţná doba pre vyzdvihnutie zásielky na pošte,
alebo v ktorý je na zásielke doručovanej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, ţe „adresát sa
odsťahoval“ alebo „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka obdobného významu, ak sa súčasne
táto poznámka zakladá na pravde.
Korešpondencia doručovaná elektronickou poštou sa povaţuje za doručenú momentom, keď
odosielateľ obdrţí správu o tom, ţe korešpondencia bola odoslaná adresátovi (príjemcovi). To
neplatí, ak adresát písomnosti preukáţe, ţe korešpondencia bola doručená v nečitateľnej podobe.
Zmluvné strany sa dohodli, ţe akékoľvek písomnosti týkajúce sa skončenia trvania tejto
zmluvy budú doručované len písomne, doporučene poštou.
Zmluvná strana nenesie zodpovednosť za nedoručenie korešpondencie, ak jej druhá
zmluvná strana neoznámila zmenu svojej kontaktnej adresy, prípadne faxové alebo telefónne číslo
alebo adresu elektronickej pošty.

9.3.1.

Ak vec neznesie odklad, majú zmluvné strany právo oznamovať si skutočnosti dôleţité pre plnenie
jednotlivých ustanovení tejto zmluvy alebo skutočnosti inak významné, pokiaľ táto zmluva neurčuje
niečo iné, telefonicky. V prípade sporného chápania Zmluvy sa obidve Zmluvné strany budú snaţiť
pred zahájením právnych krokov predovšetkým o zhodu v dobrom. Pokiaľ sa Zmluvné strany
nedohodnú zhodou v dobrom, budú sa snaţiť dosiahnuť súdny zmier. Ak ani takto nedôjde k zhode,
obrátia sa na príslušný súd v Slovenskej republike.

9.3.2.

Táto Zmluva spolu s prílohami tvorí úplnú a konečnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo
všetkých záleţitostiach v nej obsiahnutých. Zmluva nahrádza všetky predchádzajúce písomné alebo
ústne dohody týkajúce sa predmetu Zmluvy.

9.3.3.

Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy, avšak výslovne v nej neuvedené, sa budú riadiť
príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a ďalšími
platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

9.3.4.

Ak bude akékoľvek ustanovenie Zmluvy vyhlásené za neplatné alebo nevymoţiteľné, platnosť alebo
vymoţiteľnosť ostatných ustanovení Zmluvy zostane nedotknutá. V takomto prípade sa Zmluvné
strany dohodli, ţe uzatvoria dodatok k Zmluve a tie ustanovenia, ktoré stratili platnosť, alebo sa stali
nevymoţiteľnými, nahradia ustanoveniami, ktorých formulácie a znenia budú čo najviac podobné
pôvodnému zámeru s tým, aby bol zachovaný účel a cieľ tejto Zmluvy, pri rešpektovaní nových
faktov, bez ujmy pre obidve Zmluvné strany.

9.3.5.

Zmluvu je moţné meniť len písomnou dohodou Zmluvných strán (dodatkom). V prípade skončenia
platnosti Zmluvy dohodou Zmluvných strán, musí mať táto dohoda písomnú formu.

9.3.6.

Ak dôjde k zmene údajov Zmluvných strán uvedených v záhlaví Zmluvy, alebo kontaktných údajov,
Zmluvné strany sa budú o takýchto zmenách vzájomne písomne informovať. Takéto zmeny
v Zmluve nie je potrebné robiť písomným dodatkom k Zmluve a ich účinnosť nastáva voči druhej
Zmluvnej strane tretím pracovným dňom po doručení oznámenia o zmene.

9.3.7.

Ţiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť v prípade porušenia svojich povinnosti v
dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. V týchto prípadoch sa Zmluvné strany dohodnú v
rámci osobitnej dohody na podmienkach odstránenia následkov.
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9.3.8.

Vlastnícke právo k akémukoľvek plneniu dodanému podľa Zmluvy, prechádza na Objednávateľa aţ
po zaplatení jeho celej ceny.

9.3.9.

Kaţdý odkaz na akýkoľvek právny predpis znamená odkaz na (i) samotný text takéhoto právneho
predpisu v znení jeho dodatkov a iných zmien; (ii) samotný text všetkých jeho príloh v znení ich
dodatkov a iných zmien; (iii) akýkoľvek vykonávací právny predpis prijatý na základe takéhoto
právneho predpisu a potrebný na aplikáciu ustanovenia/í takéhoto právneho predpisu v znení jeho
dodatkov a iných zmien; a (iv) akýkoľvek právny predpis, ktorý nahradí takýto právny predpis.

9.3.10. Zmluvné strany vyhlasujú, ţe túto Zmluvu uzatvorili slobodne, váţne, určite a zrozumiteľne, ,
rozumejú jej obsahu a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

Za „Objednávateľa“

Za „Poskytovateľa“

V Zavare, dňa 19. 08. 2011

V Trnave dňa 18. 08. 2011

__________________________________

___________________________________

Rudolf Baroš

Ing. Zuzana Podolanová

Starosta obce

Riaditeľ projektového oddelenia
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Cenová ponuka
Cenová ponuka zameraná na dodanie výpočtovej techniky so zreteľom na maximálnu spokojnosť užívateľa
po stránke komfortu užívania produktu, ale i ekonomickej stránke s cieľom dosiahnuť vysoký pomer výkonu
k cene zariadenia.
Klient:

Obec Zavar, Obecný úrad, Viktorínova 14, Zavar 919 26

Predmet ponuky:

toner

ks

JC bez DPH

JC s DPH

CLI- 526 M

1

8,56

10,27

CLI- 526 BK

1

8,56

10,27

HP C9392 mag XL

1

18,03

21,64

HP C9396 A 88 XL

1

25,29

30,34

Canon PGI-525 Bk

1

9,7

11,64

HP LJ 1200 C7115

1

14,67

21,23

C-EXV 14

1

43,5

52,2

PGI 525 Bk Duo

1

16,48

19,78

HP C 9391 C XL

1

18,05

21,66

Cena je vrátane dovozu, výmeny a ekologického zlikvidovania starej náplne
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