Zmluva č. 2/2017
na dodanie chlóru a nájom oceľových fliaš uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 a násl.
Obchodného zákonníka

I.
ZMLUVNÉ STRANY
1.1 Objednávateľ:
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava,
Hlavná 17, Trnava
Konajúci:
Ing. Martin Turčan – riaditeľ
IČO:
00598135,
DIČ:
2021190963,
IČ DPH:
SK 2021190963,
bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:
SUBASKBX
tel. č.:
033/3236434,
fax č.:
033/5936241,
e-mail:
skasz@skasz.trnava.sk
1.2 Dodávateľ:
Messer Tatragas, s.r.o.
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
Konajúci:
Michal Paľa – konateľ, Michael Holy - konateľ
bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
00685852,
DIČ:
2020293220,
IČ DPH:
SK2020293220,
tel. č.:
02/50254111,
fax č.:
02/50254848,
e-mail:
info@messergroup.com
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 278/B

II.
PREDMET ZMLUVY
2.1 Zmluvné strany sa dohodli na dodávkach plynného chlóru slúžiaceho na dezinfekciu
bazénovej vody a prenájme oceľových fliaš, ktoré slúžia na prepravu chlóru.
2.2 Dodávateľ sa zaväzuje dodávať chlór a umožniť dočasné užívanie oceľových fliaš
objednávateľovi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a vo výzve na predkladanie
ponúk zo dňa 28.2.2017.
2.3 Objednávateľ sa zaväzuje predmet zmluvy poskytnutý v súlade s touto zmluvou prevziať
a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
2.4 Dodávateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, že sú mu
známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k dodaniu predmetu zmluvy a že
disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k dodaniu tovaru potrebné.

III.
CENY A PLATOBNÉ PODMIENKY
3.1 Zmluvné jednotkové ceny sú stanovené v zmysle zákona o cenách č.18/1996 Z. z. v znení
neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.
3.2 Cenník jednotkových cien za dodanie chlóru a nájom oceľových fliaš:
Pol.
č.
Názov:

MJ:

Cena bez
Cena s
DPH/1 MJ: DPH 20%: DPH/1 MJ:

1.

Chlór 2.5, 50kg

ks

88,400

17,680

106,080

2.

Prenájom oceľovej fľaše
Dodanie na miesto určenia vrátane
všetkých poplatkov

deň

0,220

0,044

0,264

dovoz

0,000

0,000

0,000

3.

3.3 Celková zmluvná cena vznikne ako súčet cien za skutočne realizovaný dovoz, dodané
množstvo chlóru a skutočné dni nájmu.
3.4 Dodávateľovi vznikne právo vystaviť čiastkovú faktúru za dodávku chlóru po každej
dodávke chlóru a čiastkovú faktúru za nájom oceľových fliaš vždy k poslednému dňu
kalendárneho mesiaca.
3.5 Platba za čiastkové faktúry bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku.
Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
3.6 Dodávateľovi budú uhradené iba skutočne realizované dodávky a nájomné za skutočne
dni a množstvo fliaš uskladnených v objekte objednávateľa.
3.7 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa všeobecne platných
právnych predpisov. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového
dokladu, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju dodávateľovi na doplnenie. V takomto
prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začína plynúť dňom
doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

IV.
DOBA A SPȎSOB PLNENIA
4.1 Zmluva je uzatvorená na dobu určitú, od 1.4.2017 do 31.3.2018.
4.2 Dodávateľ sa zaväzuje v lehote trvania zmluvy dodávať chlór na základe čiastkových
objednávok do 48 hodín od obdržania telefonicky alebo elektronicky zaslanej objednávky.
4.3 Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť na vlastné náklady odvoz prázdnych fliaš do 3
pracovných dní od nahlásenia požiadavky objednávateľa.
4.4 Tovar bude dodávaný na adresu: Kúpalisko Castiglione, J. Slottu 45, Trnava

V.
ZMLUVNÉ POKUTY
5.1 Dodávateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny dohodnutého
čiastkového plnenia za každý deň omeškania v prípade, ak nedodrží termín pre čiastkové
plnenie podľa bodu 4.2 čl. IV. tejto zmluvy.
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5.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou čiastkovej faktúry má Objednávateľ je
povinný zaplatiť v prípade omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z dlžnej sumy za
každý deň omeškania.

VI.
PLATNOSŤ A ZÁNIK ZMLUVY
6.1 Zmluva je uzatvorená na dobu určitú podľa bodu 4.1, čl. IV. a zaniká uplynutím doby na
ktorú bola uzatvorená, alebo vyčerpaním finančného limitu 4.999,- eur bez DPH, podľa
toho, ktorá zo skutočností nastane skôr.
6.2 Zmluvu možno ukončiť písomnou dohodou oboch strán.
6.3 V prípade podstatného porušenia zmluvy má ktorákoľvek zo strán právo od zmluvy
odstúpiť.
6.4 Odstúpenie nadobudne účinnosť dňom, kedy písomný prejav vôle zmluvnej strany, ktorý
obsahuje oznámenie o odstúpení od zmluvy, bude doručený druhej strane.
6.5 Za podstatné porušenie zmluvy sa považujú nasledujúce skutočnosti:
- opakované porušenie povinností zo strany dodávateľa podľa bodu 4.2 čl. IV. tejto
zmluvy,
- neuhradenie troch po sebe nasledujúcich faktúr zo strany objednávateľa,
6.6 Zmluvné strany sú povinné vyrovnať všetky pohľadávky a záväzky vzniknuté do dňa
účinnosti odstúpenia od zmluvy.

VII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
7.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
7.2 Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle
objednávateľa.
7.3 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov
dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán.
7.4 V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia ustanovenia Obchodného
zákonníka a ostatné všeobecne záväzné predpisy.
7.5 Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých po dva obdrží každá zo zmluvných
strán.
7.6 Zmluva bola zverejnená dňa 29.3.2017........... na webovom sídle objednávateľa.
V Trnave, dňa ....................

V Bratislave, dňa .........................

.......................................................
Ing. Martin Turčan
riaditeľ SKaŠZMT

.................................................................
Ing. Michal Paľa
Mag. Michael Holy
konateľ
konateľ
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