Obchodná verejná súťaž
INDOOR SYSTEMS, s. r. o., 082 53 Petrovany 477
vyhlasuje v súlade s §§ 281 – 288 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov obchodnú verejnú súťaž (ďalej len OVS)
na dodávku

„Školenie zamestnancov - drevoobrábacie technologické zariadenia pre opracovanie
veľkoplošných materiálov“
podľa podmienok výzvy z Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia,
spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom ,prioritná os –1. Podpora rastu
zamestnanosti, opatrenie
-1. 2 Podpora tvorby a udržania
pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov
a podpory podnikania
1. Identifikácia vyhlasovateľa:
INDOOR SYSTEMS, s. r. o., 082 53 Petrovany 477
IČO: 36804525
DIČ: 2022435932
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.
Číslo účtu: 2620164785/1100
Kontaktná osoba: Dana Kopaňová
Telefón/Fax: 051/7733320
e-mail: indoor@indoor.sk
2. Predmet požadovaného záväzku:
Predmetom požadovaného záväzku je zabezpečenie školiacich aktivít pre 6 nových
výrobných pracovníkov vyhlasovateľa za účelom získania teoretických a praktických
zručností pri ovládaní drevoobrábacích technologických zariadení pre opracovanie
veľkoplošných materiálov s nasledovnými parametrami:
a) Olepovačka hrán 1317-2 SPRINT:
- patrónový systém nanášania lepidla
- posuvná rýchlosť vyššia ako 15m/min.
- max. hrúbka olepovaného materiálu minimálne 45mm
b) Nárezová píla 6110 Typ CUT 70 :
- minimálna dĺžka rezu 3 800mm , minimálna šírka rezu 3 050mm
- minimálna výška rezu 70mm
- automatické ohraničenie dĺžky rezu
- zariadenie pre bezzbytkový rez
- pre pílenie materiálu bezo zbytku
(klieštiny sa zasúvajú do dutiny prítlačného ramena)
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c) CNC obrábacie centrum /CAMPUS/ :
- rám stroja zváraná konštrukcia - prizmatické, kalené a
brúsené vedenia pre pojazdové rameno , hlavu agregátov a
konzoly
- náhon po šikmo ozubenej tyči v smere osi X
- veľkosť obrobku pre ofrézovanie, odrátaný rádius frézy
(nástroj -Ø 25 mm):
X= minimálne 2 900 mm, Y = minimálne 1 240 mm
- pracovné dráhy :
X = minimálne 3 260 mm; Y = minimálne 1 460 mm ;
Z = minimálne 320 mm
- max. prechodová výška -hrúbka obrobku : (prejazd
vretena- od hornej hrany prísavky - bez nástroj.držiakov,
bez nástroja):
Z= minimálne 320 mm / 2. stupeň minimálne 420 mm
- programovateľné rýchlosti:
X = minimálne 70 m/min
Y = minimálne 70 m/min
Z = minimálne 15 m/min
- vŕtací agregát minimálne 23 vretien
- ukladanie: minimálne 6 ks konzol
- Frézovací agregát: max otáčky vretena aspoň 23 500 ot/min,
hybridné ložiská (keramika/oceľ), kvapalinou chladené
vreteno. HSK unášače
- píliaci agregát
- zásobník na minimálne 8 nástrojov
-softvér -ovládací program pre CNC- obrábacie centra
Náplň a trvanie školenia:
1. Ovládanie, nastavovanie a údržba strojov – trvanie 5 dní
2. Oboznámenie sa so softvérom strojov – trvanie 4 dni
3. Princíp ovládania strojov pomocou softvéru – trvanie 6 dní
4. Príklady programovania - opracovanie jednoduchých obrobkov – trvanie 7 dní
5. Príklady výroby zložitejších dielcov – trvanie 4 dni
Školenie je rozvrhnuté do 26 dní. Na záver sa uskutočnia záverečné skúšky teoretická časť 1 deň a praktická časť 1 deň. Po ich absolvovaní si zamestnanci vyskúšajú
samostatnú prácu vo výrobnom procese a po skončení troch skúšobných týždňov bude
preverená funkčnosť procesu a v prípade potreby budú zamestnanci doškolení.
Vyhlasovateľ zabezpečí priestory ako aj technické vybavenie pre zamestnancov (PC)
potrebné pre vyškolenie.
Realizácia: február 2010
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3. Miesto dodanie:
Miestom dodania požadovaného záväzku je sídlo vyhlasovateľa, uvedené v bode 1.
4. Typ zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť:
Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 a nasl. zákona č.
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
Podmienky zmluvy sú uvedené v prílohe č.1/ zmluva o poskytnutí služieb /
ktorá bude podpísaná s úspešným účastníkom súťaže po oznámení výsledkov vyhodnotenia
predložených návrhov.
5. Spôsob podávania návrhov:
Súťažné návrhy sa predkladajú v uzatvorenej (zalepenej) obálke označenej heslom: OVS –
NEOTVÁRAŤ a názvom súťaže: „Školenie zamestnancov - drevoobrábacie technologické zariadenia pre opracovanie veľkoplošných materiálov“
na adresu vyhlasovateľa poštou, kuriérom alebo osobne. Súťažné návrhy je potrebné
predložiť najneskôr do termínu 22. 1. 2010 do 15.00 hod. Navrhovatelia nemôžu svoje
návrhy po ich doručení vyhlasovateľovi odvolať, zmeniť alebo inak upravovať. Jeden
navrhovateľ môže predložiť iba jednu ponuku, neumožňuje sa predkladať variantné riešenia.
Celý návrh, tiež dokumenty v ňom predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.

6. Kritérium výberu a spôsob určenia najvhodnejšieho návrhu:
Komisia menovaná vyhlasovateľom na výber najvhodnejšieho návrhu súťaže bude
posudzovať splnenie podmienok účasti navrhovateľov uvedených v bode 8. tohto
vyhlásenia OVS a vyhodnotí všetky prijaté návrhy na základe jediného kritéria, ktorým je
cena za predmet požadovaného záväzku špecifikovaný v bode 2. Najvhodnejším návrhom
sa stane ten, ktorý bude obsahovať najnižšiu ponúknutú cenu bez DPH
v porovnaní s cenami
predloženými v ostatných prijatých návrhoch.
7. Spôsob vyhlásenia výsledkov súťaže
Vyhlasovateľ oznámi navrhovateľovi s najvhodnejším návrhom, že prijíma jeho návrh
a zároveň ho vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy . Navrhovateľom, ktorí boli
neúspešní písomne oznámi, že neuspeli a ich návrhy odmietol.
Vyhlasovateľ odošle oznámenie výsledku vyhodnotenia návrhov písomne všetkým
účastníkom súťaže do 3 pracovných dní odo dňa na predkladanie návrhov a súčasne
výsledok zverejní na svojej internetovej stránke www.indoor.sk. S navrhovateľom, ktorý
v súťaži uspeje uzatvorí vyhlasovateľ kúpnu zmluvu v lehote viazanosti návrhov, t. j.
najneskôr do 31. 1. 2010.
8. Podmienky účasti navrhovateľov OVS:
Vyhlasovateľ požaduje ako podmienku účasti
a) predloženie originálu, resp. úradne overenej fotokópie výpisu z obchodného, resp.
živnostenského registra, preukazujúceho, že navrhovateľ je oprávnený dodávať predmet
požadovaného záväzku definovaného v bode 2. vyhlásenia OVS, ktorý nesmie byť starší
ako 3 (tri) mesiace ku dňu 22. 1. 2010, stanovenému ako lehota na predkladanie návrhov.
b) čestné prehlásenie , že firma nie je v konkurze a likvidácií
c) čestné prehlásenie ,že uchádzač súhlasí s podmienkami súťaže
d) predloženie elektronickej verzie rozpočtu cenových ponúk CD/DVD -nosič
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10.Financovanie predmetu :
a) Financovanie predmetu zákazky bude zabezpečené z finančných prostriedkov
vyhlasovateľa, pridelených v rámci projektu Inovatívna výroba a tvorba nových
pracovných miest v spoločnosti INDOOR SYSTEMS, s. r. o., operačného programu:
Zamestnanosť a sociálna inklúzia, spolufinancovaným Európskym sociálnym fondom,
prioritná os: 1. Podpora rastu zamestnanosti, opatrenie: 1.2 Podpora tvorby a udržania
pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov
a podpory podnikania a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
b) Vyhlasovateľ nebude poskytovať preddavky. Úhrada sa bude realizovať po
dodaní služieb na základe faktúry, ktorej lehota splatnosti, plynúca odo dňa doručenia
faktúry vyhlasovateľovi je stanovená na 21 dní.
9. Ďalšie podmienky vyhlasovateľa:
a) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť podľa §283
Obchodného zákonníka, zmenu oznámi na svojej internetovej stránke najneskôr 3
pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov;
b) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy v súlade s §287
ods. 2 Obchodného zákonníka a ukončiť OVS bez výberu najvhodnejšieho súťažného
návrhu;
c) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na vyhlásenie vybraného súťažného
návrhu;
d) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu
z hľadiska požiadaviek vyhlasovateľa uvedených vo vyhlásení OVS takýto návrh vyradiť z
OVS; súčasne si vyhlasovateľ vyhradzuje právo v prípade formálnych nedostatkov, ktoré
nemenia obsah súťažného návrhu, vyzvať účastníka na jeho doplnenie;
e) vyhlasovateľ nebude uhrádzať navrhovateľom žiadne náklady spojené s ich účasťou v tejto
OVS.
V Petrovanoch dňa 21. 12. 2009

Za vyhlasovateľa:

Dana Kopaňová
konateľ spoločnosti
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ďalej len

príloha č.1
Zmluva o poskytovaní služieb
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Príloha č.1

Zmluva o poskytovaní služieb
uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov
medzi:

Kupujúci:
Obchodný názov:
Adresa:
Zapísaný v obchodnom registri:
Zastúpený:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Kontaktná osoba :
Tel.:
Fax:
e-mail:
a
Predávajúci:
Obchodný názov:
Adresa:
Zapísaný v obchodnom registri:
Zastúpený:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
ČSOB Zvolen
Číslo účtu:
Kontaktná osoba :
Tel.:
Fax:
e-mail:

INDOOR SYSTEMS, s .r .o .
Petrovany 477,082 53 Slovenská republika
Okresného súdu Prešov Oddiel : Sro
Vložka číslo: 18858/P
Kopaňová Dana
36 804 525
SK 202 243 5932
Tatra banka , a.s.
2620164785 /1100
Kopaňová Dana
0907 956 222
051/77 333 20
indoor@indoor.sk

Preambula
Táto kúpna zmluva sa uzatvára ako výsledok obchodnej verejnej súťaže na dodávku
„Školenie zamestnancov - drevoobrábacie technologické zariadenia pre opracovanie
veľkoplošných materiálov“ podľa výzvy vyhlásenej dňa 21.12.2009 v zmysle
§ 281 až § 288 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení,
v rámci projektu „Inovatívna výroba a tvorba nových pracovných miest v spoločnosti
INDOOR SYSTEMS, s.r.o.“ implementovaného z finančných prostriedkov Operačného
programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom
,prioritná os –1. Podpora rastu zamestnanosti, opatrenie -1. 2 Podpora tvorby a udržania
pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory
podnikania.
Čl. I
Predmet zmluvy
1.1 Názov predmetu zmluvy:„ Školenie zamestnancov - drevoobrábacie technologické zariadenia pre opracovanie veľkoplošných materiálov“
1.2. Predmetom zmluvy je zabezpečenie školiacich aktivít pre 6 nových výrobných
pracovníkov vyhlasovateľa za účelom získania teoretických a praktických zručností pri
ovládaní drevoobrábacích technologických zariadení pre opracovanie veľkoplošných
materiálov.
.

Školenie pre uvedené technologické zariadenia
•
•
•

Olepovačka hrán 1317-2 Sprint
Nárezová píla 6110 Typ CUT 70
HOLZ HER CNC obrábacie centrum PRO-MASTER 7023+softvare CAMPUSovládací program pre CNC

a je bližšie špecifikovaný v Prílohe 2, ktorá je súčasťou tejto zmluvy, Príloha č.2 je kópia
víťaznej cenovej ponuky OVS (ďalej len „predmet kúpy“)
Čl. II
Kúpna cena
2.1. Kúpna cena za predmet služby podľa Čl. I. je stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z.z.
o cenách v znení neskorších predpisov ako cena maximálna s možnosťou jej zmeny
podľa Čl. II. bodu 2.5 zmluvy.
2.2. Cena je vrátane DPH, cla, správnych a iných poplatkov.
2.3. Kúpna cena za dodanie predmetu kúpy podľa Čl. I. bod 1.1 zmluvy:
2.3.1. cena bez DPH
.................,EUR
2.3.2. DPH
.................,EUR
2.3.3. cena spolu s DPH .................,EUR
Slovom ............................................. eur vrátane DPH.
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2.4. Bližšia špecifikácia ceny je uvedená v Prílohe č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou
tejto zmluvy.
2.5. Zmena ceny podľa Čl. II bod 2.1 zmluvy je prípustná:
- pri zmene výšky zákonnej sadzby DPH,

Čl. III
Čas plnenia a miesto dodania
3.1. Predávajúci sa zaväzuje splniť predmet služby podľa Čl. 1 tejto zmluvy do 15
pracovných dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy.
3.2. Zmluvný termín uvedený v Čl. III, bod 3.1 zmluvy je termín najneskoršie prípustný
a neprekročiteľný s výnimkou:
−
zásahov spôsobených vis maior,
−
−

v prípade zmien a rozsahu podľa pokynov kupujúceho,
vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli
vyvolané situáciou u zhotoviteľa.

3.3. Predĺžené lehoty plnenia sa určia podľa dĺžky preukázaného a dostatočne odôvodneného
zdržania.
3.4. Miesto dodania služby je vo výrobných priestoroch v sídle: INDOOR SYSTEMS,
s .r .o . Petrovany 477, 082 53 Petrovany po predchádzajúcej výzve predávajúceho.
Čl. IV
Platobné a fakturačné podmienky
4.1. Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny podľa Čl. II zmluvy na základe
riadneho plnenia predmetu zmluvy o poskytnutí služby podľa Čl. I tejto zmluvy.
4.2. Predávajúci nemá nárok na uhradenie preddavku .
4.3. Faktúra je splatná do 14 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.
4.4. Kupujúci si vyhradzuje právo vrátiť faktúru v lehote splatnosti, ak táto nemá náležitosti
daňového dokladu. Dôvod vrátenia je kupujúci povinný vyznačiť na faktúre. Od
okamihu doručenia faktúry, ktorá spĺňa náležitosti daňového dokladu, začína plynúť
nová 14 dňová lehota splatnosti.
4.5. Predávajúcim predložená faktúra na úhradu musí ďalej obsahovať náležitosti predpísané
v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Musí
obsahovať čiastku DPH. Okrem toho musí obsahovať:
- názov zákazky,
- predmet úhrady,
- IČO objednávateľa, názov objednávateľa,
- číslo tejto zmluvy (dodatku k tejto zmluve),
- čiastku k úhrade spolu,
- splatnosť faktúry (nie kratšia ako 14 dní).
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Čl. V
Práva a povinnosti zmluvných strán
5.1. Kupujúci je povinný na výzvu predávajúceho zrealizovať predmet kúpy v dohodnutom
termíne v sídle kupujúceho podľa Čl. III bodu 3.4 tejto zmluvy.
5.2. Predávajúci je povinný umožniť oprávneným kontrolným zamestnancom vykonávať
kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou predmetu
tejto zmluvy
Čl. VI
Zánik zmluvy
6.1
6.2

Zmluvné strany môžu zmluvu zrušiť pred ukončením jej platnosti výpoveďou v prípade
podstatného porušenia povinností druhou zmluvnou stranou.
Za podstatné porušenie zmluvné strany považujú:

a) neposkytnutie súčinnosti zo strany predávajúceho alebo kujúceho,
b) nedodanie predmetu zmluvy v dohodnutom termíne, omeškanie o viac ako 14 dní, ak
služby, ktoré sú predmetom zmluvy nebudú vykonávané kvalitne, odborne podľa
navrhnutej koncepcie.
6.3 Výpovedná lehota je 15 pracovných dní a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
doručení písomnej výpovede.

Čl. VII
Záverečné ustanovenia
7.1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka
a Občianskeho zákonníka.
7.2. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy alebo jej dodatky musia mať písomnú formu a musia
byť podpísané zmluvnými stranami.
7.3. Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy,
v plnom rozsahu s ním súhlasia a prehlasujú, že pri podpise tejto zmluvy konali
slobodne a že nebola podpísaná v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok.
7.4. Zmluva je vyhotovená v 4 prevedeniach, pričom 3 rovnopisy obdrží kupujúci a 1
rovnopis obdrží predávajúci.
7.5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.
Za kupujúceho:

Za predávajúceho:

V Petrovanoch dňa
….........................................
Kopaňová Dana
konateľ spoločnosti

….........................................
konateľ spoločnosti

4
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príloha č.1
Zmluva o poskytovaní služieb
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Príloha č.1

Zmluva o poskytovaní služieb
uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov
medzi:

Kupujúci:
Obchodný názov:
Adresa:
Zapísaný v obchodnom registri:
Zastúpený:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Kontaktná osoba :
Tel.:
Fax:
e-mail:
a
Predávajúci:
Obchodný názov:
Adresa:
Zapísaný v obchodnom registri:
Zastúpený:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
ČSOB Zvolen
Číslo účtu:
Kontaktná osoba :
Tel.:
Fax:
e-mail:

INDOOR SYSTEMS, s .r .o .
Petrovany 477,082 53 Slovenská republika
Okresného súdu Prešov Oddiel : Sro
Vložka číslo: 18858/P
Kopaňová Dana
36 804 525
SK 202 243 5932
Tatra banka , a.s.
2620164785 /1100
Kopaňová Dana
0907 956 222
051/77 333 20
indoor@indoor.sk

Preambula
Táto kúpna zmluva sa uzatvára ako výsledok obchodnej verejnej súťaže na dodávku
„Školenie zamestnancov - drevoobrábacie technologické zariadenia pre opracovanie
veľkoplošných materiálov“ podľa výzvy vyhlásenej dňa 21.12.2009 v zmysle
§ 281 až § 288 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení,
v rámci projektu „Inovatívna výroba a tvorba nových pracovných miest v spoločnosti
INDOOR SYSTEMS, s.r.o.“ implementovaného z finančných prostriedkov Operačného
programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom
,prioritná os –1. Podpora rastu zamestnanosti, opatrenie -1. 2 Podpora tvorby a udržania
pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory
podnikania.
Čl. I
Predmet zmluvy
1.1 Názov predmetu zmluvy:„ Školenie zamestnancov - drevoobrábacie technologické zariadenia pre opracovanie veľkoplošných materiálov“
1.2. Predmetom zmluvy je zabezpečenie školiacich aktivít pre 6 nových výrobných
pracovníkov vyhlasovateľa za účelom získania teoretických a praktických zručností pri
ovládaní drevoobrábacích technologických zariadení pre opracovanie veľkoplošných
materiálov.
.

Školenie pre uvedené technologické zariadenia
•
•
•

Olepovačka hrán 1317-2 Sprint
Nárezová píla 6110 Typ CUT 70
HOLZ HER CNC obrábacie centrum PRO-MASTER 7023+softvare CAMPUSovládací program pre CNC

a je bližšie špecifikovaný v Prílohe 2, ktorá je súčasťou tejto zmluvy, Príloha č.2 je kópia
víťaznej cenovej ponuky OVS (ďalej len „predmet kúpy“)
Čl. II
Kúpna cena
2.1. Kúpna cena za predmet služby podľa Čl. I. je stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z.z.
o cenách v znení neskorších predpisov ako cena maximálna s možnosťou jej zmeny
podľa Čl. II. bodu 2.5 zmluvy.
2.2. Cena je vrátane DPH, cla, správnych a iných poplatkov.
2.3. Kúpna cena za dodanie predmetu kúpy podľa Čl. I. bod 1.1 zmluvy:
2.3.1. cena bez DPH
.................,EUR
2.3.2. DPH
.................,EUR
2.3.3. cena spolu s DPH .................,EUR
Slovom ............................................. eur vrátane DPH.
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2.4. Bližšia špecifikácia ceny je uvedená v Prílohe č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou
tejto zmluvy.
2.5. Zmena ceny podľa Čl. II bod 2.1 zmluvy je prípustná:
- pri zmene výšky zákonnej sadzby DPH,

Čl. III
Čas plnenia a miesto dodania
3.1. Predávajúci sa zaväzuje splniť predmet služby podľa Čl. 1 tejto zmluvy do 15
pracovných dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy.
3.2. Zmluvný termín uvedený v Čl. III, bod 3.1 zmluvy je termín najneskoršie prípustný
a neprekročiteľný s výnimkou:
−
zásahov spôsobených vis maior,
−
−

v prípade zmien a rozsahu podľa pokynov kupujúceho,
vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli
vyvolané situáciou u zhotoviteľa.

3.3. Predĺžené lehoty plnenia sa určia podľa dĺžky preukázaného a dostatočne odôvodneného
zdržania.
3.4. Miesto dodania služby je vo výrobných priestoroch v sídle: INDOOR SYSTEMS,
s .r .o . Petrovany 477, 082 53 Petrovany po predchádzajúcej výzve predávajúceho.
Čl. IV
Platobné a fakturačné podmienky
4.1. Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny podľa Čl. II zmluvy na základe
riadneho plnenia predmetu zmluvy o poskytnutí služby podľa Čl. I tejto zmluvy.
4.2. Predávajúci nemá nárok na uhradenie preddavku .
4.3. Faktúra je splatná do 14 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.
4.4. Kupujúci si vyhradzuje právo vrátiť faktúru v lehote splatnosti, ak táto nemá náležitosti
daňového dokladu. Dôvod vrátenia je kupujúci povinný vyznačiť na faktúre. Od
okamihu doručenia faktúry, ktorá spĺňa náležitosti daňového dokladu, začína plynúť
nová 14 dňová lehota splatnosti.
4.5. Predávajúcim predložená faktúra na úhradu musí ďalej obsahovať náležitosti predpísané
v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Musí
obsahovať čiastku DPH. Okrem toho musí obsahovať:
- názov zákazky,
- predmet úhrady,
- IČO objednávateľa, názov objednávateľa,
- číslo tejto zmluvy (dodatku k tejto zmluve),
- čiastku k úhrade spolu,
- splatnosť faktúry (nie kratšia ako 14 dní).
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Čl. V
Práva a povinnosti zmluvných strán
5.1. Kupujúci je povinný na výzvu predávajúceho zrealizovať predmet kúpy v dohodnutom
termíne v sídle kupujúceho podľa Čl. III bodu 3.4 tejto zmluvy.
5.2. Predávajúci je povinný umožniť oprávneným kontrolným zamestnancom vykonávať
kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou predmetu
tejto zmluvy
Čl. VI
Zánik zmluvy
6.1
6.2

Zmluvné strany môžu zmluvu zrušiť pred ukončením jej platnosti výpoveďou v prípade
podstatného porušenia povinností druhou zmluvnou stranou.
Za podstatné porušenie zmluvné strany považujú:

c) neposkytnutie súčinnosti zo strany predávajúceho alebo kujúceho,
d) nedodanie predmetu zmluvy v dohodnutom termíne, omeškanie o viac ako 14 dní, ak
služby, ktoré sú predmetom zmluvy nebudú vykonávané kvalitne, odborne podľa
navrhnutej koncepcie.
6.3 Výpovedná lehota je 15 pracovných dní a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
doručení písomnej výpovede.

Čl. VII
Záverečné ustanovenia
7.1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka
a Občianskeho zákonníka.
7.2. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy alebo jej dodatky musia mať písomnú formu a musia
byť podpísané zmluvnými stranami.
7.3. Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy,
v plnom rozsahu s ním súhlasia a prehlasujú, že pri podpise tejto zmluvy konali
slobodne a že nebola podpísaná v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok.
7.4. Zmluva je vyhotovená v 4 prevedeniach, pričom 3 rovnopisy obdrží kupujúci a 1
rovnopis obdrží predávajúci.
7.5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.
Za kupujúceho:

Za predávajúceho:

V Petrovanoch dňa
….........................................
Kopaňová Dana
konateľ spoločnosti

….........................................
konateľ spoločnosti
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