
 

Zmluva o dodávke tovaru č. 1/2018 
 

uzavretá podľa zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov  (ďalej len „Obchodný zákonník“)  

a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) 

(ďalej len „zmluva“) 

 
 

Článok I -  Zmluvné strany 

 

1.1 Objednávateľ: Cirkevná spojená škola 

     Sídlo: Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou 

  Zastúpený: PaedDr. Marián Babej, riaditeľ školy 

  IČO: 17151627 

  DIČ: 2020635815 

  Bankové spojenie: VÚB a.s., Vranov n.T. IBAN: SK22 0200 0000 3500 1063 5632 

  Tel.: 057/4464281 

  E-mail: gfavranov@gmail.com 

 (v ďalšom len „objednávateľ“) 

 

 

1.2 Dodávateľ: Krimar s.r.o. 
     Sídlo: Hálkova 11/1456, 736 01 Havířov   

  Zastúpený:    Martin Křibík    

 IČO: 28626249 

 IČ DPH: SK4020383334 

 Bankové spojenie: FIO Bratislava, IBAN : SK51 8330 0000 0029 0007 1807  

 Zapísaný v obchodnom registri: vedenom Krajským súdom v Ostrave,  

     oddiel C, vložka 35486 

 Tel.:  +421 904 444 312 

      E-mail: info@sport-potreby.sk  

     (v ďalšom len „dodávateľ“)  

 

Článok II - Predmet plnenia zmluvy  

2.1 Predmetom plnenia tejto zmluvy je záväzok dodávateľa spočívajúci v dodaní tovaru 

špecifikovaného v prílohe č. 1 tejto zmluvy.  

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje za dodaný tovar zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu. 

 

Článok III - Cena tovaru 

3.1 Kúpna cena pokrýva všetky ekonomicky oprávnené náklady dodávateľa vynaložené 

v súvislosti s dodávkou predmetu plnenia zmluvy napr. náklady za tovar, na obstaranie 

tovaru, clo, obeh, dopravu na miesto dodania, poistenie do času prechodu nebezpečenstva 

škody na tovare na odberateľa, obaly, ako aj všetky ďalšie súvisiace služby uvedené 

v kúpnej zmluve, iné súvisiace platby a primeraný zisk. 

 

3.2 Celková kúpna cena za predmet plnenia zmluvy je: 

celková zmluvná cena vrátane DPH: 2.688,42 Eur 

 

3.3 Kúpna cena je cenou konečnou v súlade s § 3 zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení 

neskorších predpisov, t.j. nebude sa navyšovať o ďalšie náklady, ktoré sú v súlade s touto 

zmluvou v zmluvnej cene zahrnuté. Kúpna cena je výsledkom verejného obstarávania.  
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Článok IV - Podmienky dodania a preberania tovaru 

 

4.1 Lehota dodania tovaru je 10 dní od podpisu tejto zmluvy.  

 

4.2 Tovar sa považuje za dodaný po podpísaní dodacieho listu s uvedením množstva a druhu 

dodaných tovarov, dátumom, pečiatkou a podpisom oprávnenej osoby odberateľa 

a dodávateľa. 

4.3 Odberateľ je oprávnený odmietnuť dodávku predmetu tejto zmluvy v prípade, ak táto bola 

dodaná po lehote na dodanie tovaru, ak má viditeľné vady (najmä poškodené obaly), 

nebolo dodržané zmluvne dohodnuté množstvo a druh tovaru. V takomto prípade sa bude 

postupovať akoby tovar ani nebol dodaný.  

 

Článok V -  Miesto dodania, vyloženia a preberania tovaru 

 

5.1 Miestom dodania, vyloženia a prevzatia tovaru je: Cirkevná spojená škola, Školská 650, 

093 02 Vranov nad Topľou 

 

Článok VI - Platobné podmienky 

6.1 Odberateľ sa zaväzuje za dodaný tovar zaplatiť dodávateľovi kúpnu cenu podľa tejto 

zmluvy na základe faktúry vystavenej dodávateľom po riadnom dodaní tovaru. Faktúra 

bude v minimálne v dvoch vyhotoveniach. Odberateľ neposkytne dodávateľovi preddavok 

na zrealizovanie predmetu plnenia zmluvy. 

 

6.2 Každá faktúra bude mať náležitosti daňového dokladu podľa osobitného predpisu a podľa 

zákona o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Neoddeliteľnou súčasťou 

faktúry bude originál dodacieho listu.  

 

6.3 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa prevzatia a odsúhlasenia faktúry odberateľom. 

Ak predložená faktúra nebude spĺňať náležitosti podľa tejto zmluvy alebo nebude 

vystavená v súlade s touto zmluvou, odberateľ ju vráti v lehote splatnosti dodávateľovi na 

dopracovanie. Opravená faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia odberateľom. 

Faktúry budú uhrádzané výhradne bezhotovostným prevodom na bankový účet 

dodávateľa. 

 

Článok VII – Sankcie 

7.1 V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodávateľa s dodaním tovaru, je objednávateľ 

oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny objednaného 

tovaru bez DPH za každý deň omeškania.  

 

7.2 V prípade, že objednávateľ neuhradí riadne vystavenú a doručenú faktúru v lehote 

splatnosti, je dodávateľ oprávnený požadovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 

% z fakturovanej ceny bez DPH za každý deň omeškania. 

 

Článok VIII – Záruka a nároky z vád tovaru 

8.1 Dodávateľ poskytuje záruku na kvalitu a parametre dodaného tovaru v trvaní 24 

mesiacov od odovzdania tovaru objednávateľovi. 
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8.2 Objednávateľ je povinný podať o vadách tovaru správu dodávateľovi bez zbytočného 

odkladu po tom, čo objednávateľ vadu zistil.  

 

8.3 Objednávateľ je oprávnený v prípade vadného plnenia uplatniť nároky:  

- výmena vadného tovaru za tovar bez vád,  

- dodaníe chýbajúceho množstva tovaru,  

- zľava z kúpnej ceny.  

 

Článok IX - Záverečné ustanovenia 

8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia 

príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov a súvisiacimi platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.  

8.2 Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že všetky prípadné spory, ktoré vyplynú z tejto zmluvy, 

budú prednostne riešiť vzájomnou dohodou.  

8.3 Zmluva môže byť zmenená a doplňovaná v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní 

formou číslovaného písomného dodatku podpísaného obidvoma zmluvnými stranami. 

8.4 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.  

Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých odberateľ dostane dva rovnopisy 

a dodávateľ dostane dva rovnopisy.  

8.5 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli 

a s ním súhlasili, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

 

Príloha č. 1: zoznam objednaného tovaru  

 

Za dodávateľa:  Za odberateľa: 

dňa: .................................  dňa: ............................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Martin Křibík        PaedDr. Marián Babej 

                 riaditeľ školy 
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Príloha č.1 

 

Špecifikácia tovarov :  

1) Gymnastická lavička s kladinou - materiál: mäkké drevo, protišmykové nožičky, 

dĺžka: 4m, lavička je multifunkčná, otočením hore-nohami sa môže použiť ako kladina 

o šírke 10cm – 2 ks   x 199,00 Eur/ks = 398,00 Eur  

2) balančná doska pre koordináciu - pomôcka pre všestranné precvičenie tela a zlepšenie 

koordinácie – 2 ks  x 7,80 Eur/ks = 15,60 Eur 

3) set diskových značiek - sada obsahuje 10ks+10ks značiek + stojan, výška:19cm, 

váha:32g, farba: žlto-oranžová, resp. červeno-modrá –  

3 ks (sada) x14,04 Eur/ks = 42,12 Eur 

4) sieť na futbalovú bránu - materiál: polypropylén, hrúbka:3mm, rozmer: 3*2m, hĺbka: 

80/150cm, farba: biela – 2 ks (sada) x 59,80 Eur/ks = 119,60 Eur 

5) odrazová doska - materiál: špeciálne tvarovaná preglejka, povrch z gumy, rozmer: 

1200*600mm, výška prednej časti:21,5cm, neodmysliteľná súčasť viacerých 

gymnastických cvikov – 1 ks         245,10 Eur 

6) gymnastická koza - materiál: lepené mäkké drevo, potiahnutá syntetickou kožou, nohy 

z oceľových profilov lakovaných práškovaním, protišmykové plastové kopýtka, 

nastaviteľná výška: 90-130cm – 1 ks   457,53 Eur 

7) šplhacie lano - materiál: pevná juta, priemer: 28mm, oceľové upínanie na jednej 

strane, spodný koniec zabezpečený proti rozplietaniu, štandardná dĺžka: 5m –  

3 ks  x 23,53 Eur/ks = 70,59 Eur 

8) žinenka - rozmer: 200*120*10cm, protišmyková, odolná, zdravotne nezávadná, výplň: 

špeciálna polyuretánová pena, ideálna pre školy – 2 ks  x 115 Eur/ks = 230,00 Eur 

9) zarážacie brvno - materiál: epoxidová živica, rozmer: 1220*300*100mm s rezom 

6*20mm, na 3 stranách sú drážky umožňujúce montáž do zeme, vhodné pre vrh guľou 

– 1ks      207,80 Eur 

10) odrazová doska pre skok do diaľky - materiál: epoxidový laminát, povrch z 

vodeodolnej preglejky, môže byť upevnená priamo do zeme alebo do špeciálneho 

rámu – 1 ks     242,16 Eur 

11) rám odrazovej dosky - materiál: hliník, trvalo zabetónovaný, umožňuje jednoduchú 

inštaláciu odrazovej dosky, vnútorné rozmery: 1220*300*100mm – 1 ks    242,16 Eur 

12) lopta X-treme junior 4 - zápasová futbalová lopta, veľkosť: 4, materiál: carbon gold 

pearl, hmotnosť: 305-390g – 4 ks  x 22,50 Eur/ks = 90,00 Eur 
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13) lopta premium junior 4 - zápasová futbalová lopta, veľkosť: 4, materiál: polyuretán, 

hmotnosť: 305-390g – 4 ks  x 20 Eur/ks = 80,00 Eur 

14) lopta training 4 - tréningová futbalová lopta, veľkosť: 4, materiál: G14, hmotnosť: 

350-390g – 4 ks  x 7,60 Eur/ks = 30,40 Eur 

15) basketbalový kôš s kovovou sieťkou - materiál: galvanizovaná oceľ, s kovovou 

sieťkou – 2 ks (sada)  x 54,68 Eur/ks = 109,36 Eur 

16) žinenka - rozmer: 195*120*5cm, protišmyková, odolná, zdravotne nezávadná, výplň: 

špeciálna polyuretánová pena, ideálna pre školy – 1 ks        108,00 Eur 

 

Spolu vrátane dopravy: 2688,42 Eur s DPH 


