Základná umelecká škola, Námestie hrdinov 10, 077 01 Kráľovský Chlmec
ZMLUVA O DODANÍ HUDOBNÝCH NÁSTROJOV
uzatvorená podľa § 409 a násl. Obchodného zákonníka a zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Článok 1.
Zmluvné strany
1.1.

Kupujúci:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón:

Základná umelecká škola
Námestie hrdinov 10, 077 01 Kráľovský Chlmec
Diana Penťová – riaditeľka školy
035544651
2021664282
VÚB a. s.
1639934255/0200
056/6285980

(ďalej len kupujúci)
1.2

Predávajúci:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón:

LIFTA Jozef Želinský
Hlavná 21, 077 01 Kráľovský Chlmec
Jozef Želinský
10801006
SK1023880781
SLSP, a. s.
0105847013/0900
0905 272692

(ďalej len predávajúci)
uzatvárajú túto zmluvu na dodanie tovaru
Článok 2.
Predmet zmluvy a účel zmluvy
2.1

Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať hudobné nástroje, súčiastky
a príslušenstvo k hudobným nástrojom, hudobné ozvučenie a príslušenstvo.
Predávajúci za zaväzuje:
‐poskytnúť záručný servis na dodané hudobné nástroje a ich časti po dobu dvoch rokov odo
dňa ich dodania

Článok 3.
Čas plnenia

3.1

Plnenie zmluvy bude na základe samostatných písomných objednávok do 31. 12. 2018.
Článok 4.
Cena

4.1

Celková cena nie je záväzná, nakoľko objednané množstvo závisí od skutočnej potreby školy.
Maximálna hodnota zákazky je 3.750€ bez DPH, 4.500€ s DPH za jeden rok.

Článok 5.
Fakturačné a platobné podmienky
5.1
5.2
5.3

Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť vždy cenu za objednané hudobné nástroje, súčiastky
a príslušenstvo k hudobným nástrojom, hudobné ozvučenie a príslušenstvo.
Úhrada za dodaný tovar bude vykonaná na základe fakturácie zo strany predávajúceho.
Lehota splatnosti faktúr je 14 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia kupujúcemu.
Odberateľ preddavok neposkytuje.
Článok 6
Dodacie podmienky

6.1

Tovar bude dodávaný na základe písomnej objednávky odberateľa v mieste predajni LIFTA.
Objednávka bude vyhotovená podľa aktuálnych potrieb odberateľa.
Článok 7
Povinnosti dodávateľa

7.1

Dodávateľ má povinnosť dodať predmet zmluvy v dohodnutom termíne a počte v súlade
s článkom 2. a 3. tejto zmluvy.

Článok 8
Povinnosti odberateľa
8.1
8.2

Odberateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť dodávateľovi všetky
podstatné zmeny údajov.
Odberateľ má povinnosť zaplatiť kúpnu cenu za dodaný tovar v súlade s článkom 5.

