
     Z M LU V A 
                   uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na dodávku tovaru_______ 
 
 Čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY 
 
1.1 Objednávateľ:  Vihorlatské múzeum v Humennom 
      Zastúpený:  Mgr. Vasil Fedič, riaditeľ 
      Sídlo organizácie:      Námestie slobody č. 1, 066 18  Humenné 
      Kontaktná osoba:  Mgr. Vasil Fedič, riaditeľ 
      IČO:    37781391 
      DIČ:   2021446889 
      Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko, a.s.  
      Číslo účtu:   8906864100/5600 
 
  (ďalej označený ako "objednávateľ") 
 
2.1.Dodávateľ:                       Ing. Juraj Pida 
       Adresa:                            067 73  Ubľa  202 
       Štatutárny orgán:             Ing. Juraj Pida 
       IČO:                                30148197 
       DIČ:                                1024401554 
       IČ DPH:                          nie je platcom DPH 
       Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
       Číslo účtu:  0464409875/0900 
       Telefón:                           0948351972 
       Osoby oprávnené rokovať: 
       - vo veciach zmluvných: Ing. Juraj Pida 
       - vo veciach technických: Ing. Juraj Pida 
 
  (ďalej  označovaný ako "zhotoviteľ") 
 
Čl. 2. PREDMET A PODSTATN0 NÁLEŽITOSTI ZMLUVY 
 
2.1. Predmetom zmluvy je dodávka tovaru objednávateľovi: 
             - dodávka ručne štiepaného dreveného šindľa na 150 m2 dvojitej šindľovej krytiny v cene            
                39,60 €/m2 
 
2.1.1 Predmet zmluvy musí zodpovedať platným právnym a technickým predpisom. 
 
2.1.2 Dodávateľ sa zaväzuje realizovať dodávku tovaru na základe výsledku verejného 
obstarávania v rozsahu výzvy na predkladanie ponúk podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek 
vád a nedostatkov diela. 
 
2.2. Termín plnenia: 
2.2.1 Termín plnenia zmluvy: do 20. 12. 2012 
 
2.3.  Cena za poskytnuté práce: 
 
2.3.1 Cena je stanovená na základe pevných jednotkových cien a predstavuje: 

 
Cena dodávky celkom: 5 940 €                          
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2.3.2 Naviac práce spojené s realizáciou dodávky nad rámec podkladov pre ponuku požadované 
objednávateľom, dodávateľ  môže čerpať len po schválení objednávateľom na základe písomne 
uzatvoreného dodatku k zmluve o dielo. 
 
2.3.3 Objednávateľ zabezpečí financovanie za dodaný tovar  v zmysle odstavca 2.2. a 2.3 tejto 
zmluvy. 
 
2.3.4 Cena za dodaný tovar celkom neprekročí limit pre zákazku s nízkou hodnotou stanovenou 
zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
zákona č. 282/2006 Z.z.. 
 
2.3.5 Letota splatnosti faktúry je 15 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. V prípade, že 
faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ je oprávený ju vrátiť 
na doplnenie alebo prepracovanie. Objednávateľ neposkytuje dodávateľovi preddavok ani zálohu. V 
prípade omeškania dodávateľa s plnením predmetu zmluvy v dohodnutých termínoch je 
objednávateľ oprávnený dodávateľovi vyfakturovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny za 
každý, aj začatý deň omeškania. V prípade omeškania objednávateľ s povinnosťou zaplatiť cenu je 
dodávateľ oprávnený uplatniť si u objednávateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % dlžnej čiastky za 
každý deň omeškania.  
 
Čl. 3 ZÁVAZKY ZMLUVNÝCH STRÁN 
 
3.1  Dodávateľ sa zaväzuje: 
Zabezpečiť plnenie predmetu zmluvy v súlade s predloženou ponukou do verejnej súťaže – 
zákazníka s nízkou hodnotou podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 
 
Čl. 4 SPOLUPOSOBENIE A PODKLADY ZMLUVNÝCH STRÁN 
 
4.1 Za účelom riadnej spolupráce sa zmluvné strany zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť pri 
realizácii predmetu tejto zmluvy.  
 
4.2 Plnenie predmetu zmluvy bude zabezpečované na základe objednávateľom odovzdanej 
dokumentácie a požadovaných údajov dodávateľovi.  
 
Čl. 5 OSOBITNÉ UJEDNANIA 
 
5.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny v poverených osobách si budú písomne oznamovať do 5 
dní. 
 
5.2 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné dokumenty uvedené v poradí záväznosti: 

a) Zmluva o dielo 
b) Ponuka dodávateľa 

 
5.3 Objednávateľ zaplatí dodávateľovi za vykonané práce dohodnutú cenu v súlade s ustanoveniami 
zmluvy o dielo v čase a spôsobom uvedeným v zmluve. 
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5.4 Dodávateľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na 
tretiu osobu.  
 
Čl. 6 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
6.1 Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné len písomne, očíslovanými dodatkami, ktoré sa po 
podpísané oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou 
zmluvy o dielo.  
 
6.2 Záručná doba na predmet dodávky je stanovená v zmysle platných ustanovení Obchodného 
zákona. 
 
6.3 K ukončeniu zmluvného vzťahu môže dôjsť: 
- písomnou dohodou sa súhlasom oboch zmluvných strán,  
- ukončením činnosti zhotoviteľa.  
 
6.4 Ostatné dojednania, nepostihnuté touto zmluvou, sa riadia podľa Obchodného zákonníka 
v platnom znení.  
 
6.5 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, každá zmluvná strana obdrží po dva výtlačky.  
 
6.6 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy, že nebola 
uzavretá v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán 
sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.  
 
 
 
Dátum  18.  12. 2012 
 
 
 
 
 
 
 
.........................................                                                           ........................................... 
      Mgr. Vasil Fedič                                                                           Ing. Juraj Pida 
            riaditeľ                                                                                        
 
 
 
 
 
 
Táto zmluva bola uverejnená:      .............................................. 
 
Táto zmluva nadobúda účinnosť: .............................................. 
 


