návrh

Zmluva
na dodávku kancelárskeho nábytku

uzavretá dňa …………2017 v Nowom Targu medzi:
1.

Európskym zoskupením územnej spolupráce TATRY s r.o. so sídlom v: 34-400 Nowy Targ ul.
Sobieskiego 2, s prideleným daňovým identifikačným číslom NIP: 7352858323, Identifikačným číslom
organizácie REGON 122966290, zastúpeným:
Agnieszkou Pyzowskou – riaditeľkou
ďalej len „Objednávateľ“,
a

2.

………………… so sídlom v: ………………….,
s prideleným daňovým identifikačným číslom NIP: …….. Identifikačným číslom organizácie REGON:
………………. zastúpeným:
……………….. – majiteľom
ďalej len „Dodávateľ“

§1
Predmet zmluvy
1. Objednávateľ objednáva a Dodávateľ sa zaväzuje dodať nižšie uvedený kancelársky nábytok:
…………………………… pre Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY s r.o. v rámci vlajkového
projektu s názvom „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – II. etapa”, spolufinancovaného
Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej
spolupráce INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020, v súlade s technickou špecifikáciou podľa
prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
§2
Plnenie zmluvy
1. Dodávateľ dodá nábytok podľa predmetu zmluvy – v súlade s prílohou č. 1 k tejto zmluve do sídla
Objednávateľa v Novom Targu, ul. Sobieskiego 2, Poľsko / 060 01 Kežmarok, ul. Hradné námestie 30,
Slovensko vlastným dopravným prostriedkom a na vlastné náklady.
2. K začatiu plnenia predmetu zmluvy dôjde v deň podpísania zmluvy a k ukončeniu dňa ……………2017.
3. K prevzatiu dodaného nábytku dôjde na základe preberacieho protokolu, ktorý tvorí prílohu č. 2.
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§3
Odmena a platobné podmienky
1. Za realizáciu predmetu zmluvy sa pre Dodávateľa stanovuje odmena v celkovej výške: ……………. PLN
/ EUR (slovom: ……………………. 00/100).
2. Odmena bude splatná na bankový účet Dodávateľa č. ………………… vedený v banke ……………… a to na
základe riadne vystavenej faktúry v lehote 21 dní od dátumu prevzatia kancelárskeho nábytku.

§4
Práva a povinnosti objednávateľa a dodávateľa
1. Objednávateľovi prislúcha právo dohľadu na správnu vecnú a technickú realizáciu predmetu tejto
zmluvy.
2. Dodávateľ je povinný dodať predmet zmluvy včas a spoľahlivo, pri vynaložení zvláštnej starostlivosti
v rozsahu určenom v tejto zmluve.
3. Dodávateľ zaručuje dodanie nových (od výrobcu) kancelárskeho nábytku.
4. V prípade zistenia skrytej vady nábytku je Dodávateľ povinný ich vymeniť za nové v lehote 14 dní od
nahlásenia tejto chyby.
5. Dodávateľ znáša zodpovednosť za vadu v prípade fyzických a právnych nedostatkov nábytku po
dobu 24 mesiacov, počítajúc odo dňa podpísania preberacieho protokolu.
6. Podrobné podmienky záručného servisu sú určené v záručnom liste pripojenom k dodaným
zariadeniam.
§5
Komunikácia medzi Stranami
1.

Objednávateľ poveril dohľadom na realizáciu predmetu zmluvy a prevzatím predmetu zmluvy
……………….

2.

Zástupcom Dodávateľa v rozsahu realizácie zmluvy je ………….
§6
Záverečné ustanovenia

1. Všetky zmeny tejto zmluvy si vyžadujú písomnú formu, inak sú neplatné.
2. Odstúpenie od tejto zmluvy si vyžaduje písomnú formu, inak je neplatné. Strana, ktorá hodlá od
zmluvy odstúpiť, musí uviesť tiež písomné odôvodnenie svojho rozhodnutia.
3. V záležitostiach, ktoré táto zmluva neupravuje, platia príslušné ustanovenia občianskeho zákonníka.
4. Všetky spory, ktoré môžu vzniknúť z titulu tejto zmluvy, budú riešené pred všeobecným súdom
príslušným pre sídlo Objednávateľa.
5. Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zo strán.

Objednávateľ

Dodávateľ
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Príloha č. 1

Technická špecifikácia kancelárskeho nábytku
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Príloha č. 2

PREBERACÍ PROTOKOL

zostavený dňa …………2017 v Nowom Targu/Kežmarku v súvislosti s dodaním kancelárskeho nábytku
spolu s programovým vybavením pre Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY v rámci
vlajkového projektu s názvom „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – II. etapa“
spolufinancovaného Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v súlade s § 1 ods. 1
Zmluvy ……… zo dňa …………...2017.
1. Dodávateľ odovzdáva kancelársky nábytok v súlade s technickou špecifikáciou, ktorá tvorí prílohu č. 1
k horeuvedenej zmluve.
2. Objednávateľ preberá horeuvedené kancelársky nábytok a potvrdzuje, že sa nevyskytli žiadne
nezrovnalosti, nedostatky ani chyby pri ich dodávke.

Za Objednávateľa:

Za Dodávateľa:

...........................................

...........................................
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