Dodávatel'sko-odberatel'ská zmluva

uzatvorená medzi
Dodávateľ:

Nelson Services, s. r. o.
Sídlo : 338, Konská 013 13
IČO : 36 361 585
DIČ : 2022185704
IČ DPH : SK2022185704
zastúpená: štefan Janura
Tel.číslo : 0903 929 592
e-mail : info@nelson.sk
IBAN : SK57 0200 0000 0021 6850 3858
BIC : SUBASKBX

Odberateľ:

Obec Stráňavy
Sídlo: Májová 336, 013 25 Stráňavy
IČO: 00321613
DIČ 2020677593
zastúpená: Ing. Papán Jozef, starosta obce
Tel. člslo : 0905 547 067
email : stranavy@stranavv.sk
l BAN: SK 28 5600 0000 0002 8969 6001
BIC : KOMASK2X

Článok l.

1. Predmetom zmluvy je dodávka tovaru na základe výberového konania pre zákazku s názvom :
"Ozvučenie

a osvetlenie" podľa cenovej ponuky zo dňa 3.2.2015 odberatel'ovi v rámci projektu
za kultúrou", ITMS: 22410120062 za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar v štandardnej kvalite. Odberatel' sa zaväzuje prevziať tovar v
dojednanom množstve podľa cenovej ponuky a v lehote splatnosti zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.
.,Poďme spoločne

2.

Článok ll.

1.

Prílohou tejto zmluvy je cenová ponuka dodávateľa, s ktorým bol

odberateľ

vopred oboznámený.

Článok 111 .

1.

Dodávateľ sa zaväzuje objednaný tovar dodať na miesto určenia, pripadne priamo zo svojho skladu
v dohodnutom termíne. Pri odovzdávani bude spísaný preberaci protokol.

Článok IV.

1.

Dodávate!' zodpovedá za kvalitu a

2. Oprávnené reklamácie
dni
3.

od

obdŕžania

dodávateľ

tovaru

kompletnosť

dodávaného tovaru.
vybavi výmenou, prípadne opravou tovaru v lehote 30 kalendárnych
od odberateľa.
Reklamácia musí mať písomnú podobu.

Záruka na výrobky je 24 mesiacov. pri obdŕžaní všeobecných zásad uvedených v návode na použite.
Objednávate!' je povinný pri preberani tovaru tento si pozrieť a riadne sa oboznámiť s jeho stavom.

4.

Dodávateľ

tovaru

nezodpovedá za bežné opotrebenie v dôsledku užívania tovaru, ani za poškodenie dodaného
alebo inou osobou po prevzati tovaru.

objednávateľom

Článok V.
Platobné podmienky

1.

Odberateľ

2.

V prípade omeškania platby sa zmluvné strany dohodli, že dodávate!' môže
vo výške O,1 % za každý deň omeškania.

3.

V prípade omeškania dodávateľa s dodávkou tovaru, je odberateľ oprávnený
vo výške 0,1 % za každý deň omeškania z hodnoty objednávky bez DPH.

sa zaväzuje zaplatif za objednaný tovar v lehote uvedenej na faktúre.
účtovať

úroky z omeškania

účtovať

úroky z omeškania

Článok Vl.

1.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán v zmysle obchodného
zákonníka a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
Článok VIl.
Záverečné

ustanovenia

1.

Vzťahy neupravené v tejto zmluve sa budú
zákonníka.

riadiť

2.

Všetky zmeny k tejto zmluve je potrebné vykonať písomnou formou za súhlasu obidvoch zmluvných
strán.

3.

Dodávateľ

ustanoveniami Obchodného zákonníka a

Občianskeho

si vyhradzuje právo v prípade závažného, opätovného porušovania ustanovení tejto zmluvy,
predovšetkým čl. V., okamžite jednostranne odstúpiť od zmluvy doporučeným pfsomným oznámením
odberateľovi , pričom povinnosti obidvoch zmluvných strán, vyplývajúce z tejto zmluvy ostávajú ku dňu
odstúpenia nedotknuté.

4. Zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch , pričom každá zo zmluvných strán obdržala po jednom
výtlačku.

V
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V Z1hne,
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Objednávate!' :

Dodávateľ:

Ing. Papán Jozef,
starosta obce Stráňa y

konateľ
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