
Číslo zmluvy: 2/2012 - KZ

l.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Predávajúci:
HAGARD: HAL, a.s.
Fraňa Mojtu 24, 949 01 Nitra, prevádzka: Zavarská 10/E, 917 OO Trnava
v zastúpení členmi predstavenstva: Ing. Gabrielom S z o rád o m, Ing. Otom K a r ban o m,
Ing. Pavlom G a I v á n e k o m, Vladimírom H u m a v o m, Ing. Luciou Boh á č i k o v o u
bankové spojenie:
IČO: 34144650
DIČ: 2020408225
IČ pre DPH: SK 2020408225
Č. tel.: +421 335571202
Č. faxu: +421 335571205
mobil: 0905450536 -Ing. Boris Szorád
e-mail: boris.szorad@hagard.sk
zápis v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel: Sa, vložka č.: 202/N

1.2 Kupujúci:
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava,
Hlavná 17, 91701 Trnava
v zastúpení riaditeľom Mgr. Miroslavom Hru b Ý rn
bankové spojenie: .
IČO: 00598 135
DIČ: 2021190963
IČ pre DPH: SK2021190963
Č. tel.: +421 333236437
Č. faxu : +421 33 5936 241
e-mail: miroslav.horacek@skasz.trnava.sk
www.skasz.trnava.sk

II.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu "E/ektroinšta/ačný materiá/" podľa podmienok do-
hodnutých v tejto zmluve, v súlade s podmienkami uvedenými vo výzve na predloženie ponuky
zo dňa 21.02.2012, v cene a sortimente uvedenom v prílohe č.: 1- Zoznam tovaru, ktorá je neod-
deliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

2.2 Kupujúci si vyhradzuje právo v priebehu trvania zmluvy redukovať alebo rozširovať sortiment a
množstvá jednotlivých položiek uvedených v prílohe Č. 1 podľa aktuálnych potrieb.

2.3 Jednotlivé položky uvedené v zozname konkrétnymi typmi výrobkov môžu byť po dohode zmluv-
ných strán nahradené inými, kvalitatívne a cenovo porovnateľnými typmi.

2.4 Kupujúci sa zaväzuje tovar dodaný v súlade s touto zmluvou prevziať a uhradiť dohodnutú cenu
podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
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III.
ČAS A MIESTO DODANIA

3.1 Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar uvedený v čl. II. tejto zmluvy v čiastkových
nepravidelných dodávkach podľa aktuálnych potrieb kupujúceho priebežne počas trvania zmlu-
vy.

3.2 Zmluva je uzatvorená na dobu určitú od: 15.03.2012 do: 31.03.2013.

3.3 Tovar bude dodaný podľa čiastkových objednávok jeho prevzatím kupujúcim od predávajúceho
na adrese jednotlivých prevádzok:
- Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, Hlavná 17, Trnava
- Kino Hviezda, Paulínska 1, Trnava
- Kultúrny dom Modranka, Seredská 66, Trnava - Modranka
- Krytá plaváreň Zátvor, Rovná 9, Trnava
- Kúpalisko Castiglione, J. Slottu 45, Trnava
- Mestská športová hala, Rybníková 15, Trnava
- Športový areál Slávia, Rybníková 16, Trnava
- Štadión Antona Malatinského, Športová 1, Trnava

3.4 V prípade osobného odberu umožní predávajúci kupujúcemu prevziať tovar na adrese prevádz-
ky: HAGARD: HAL a.s., Zavarská 10/E, 917 OO Trnava.

3.5 Predávajúci sa zaväzuje predávať tovar uvedený v čl. II. tejto zmluve aj do objektov, ktorých
správcom je SKaŠZ MT a sú v dlhodobom užívaní športových klubov.
V prípade požiadavky užívateľov športových areálov a zariadení o kúpu požadovaného tovaru
sa predávajúci zaväzuje dodržať ceny dohodnuté v čl. V. tejto zmluvy. Kúpa tovaru sa bude
realizovať na základe čiastkových objednávok.
Požiadavka kupujúceho uvedená v bode 3.5 sa konkrétne vzťahuje na tieto objekty:
- Športový areál Modranka, I.Krasku 34, Trnava
- AŠK Slávia, Rybnfková 14, Trnava
- Futbalové ihrisko Prednádražie, K. Máhra 11, Trnava
- Tenisový areál, Šafáriková 28, Trnava
- Strelnica - Štrky, Trnava
- 1. TC Trnava, J. Slottu 9, Trnava
- FK Lokomotíva, J. Slottu 45, Trnava
- ŠK Modranka kolkáreň, l. Krasku 33, Trnava
- Mestský zimný štadión, Spartakovkská 1, Trnava
- Kúpalisko Kamenný mlyn, Kamenná cesta, Trnava

3.6 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar do 48 hodín od obdržania objed-
návky.

IV.
ODOVZDANIE A PREVZATIE TOVARU

4.1 Povinnosť dodať predmet zmluvy riadne a v dohodnutom čase splní predávajúci jeho odovzda-
ním kupujúcemu na mieste dodania v zmysle čl. III. bodu 3.3 alebo 3.4.

4.2 Kupujúci potvrdí prevzatie každej čiastkovej dodávky otlačkom pečiatky a podpisom na dodacom
liste vystavenom predávajúcim.

4.3 Ak je pri odovzdaní a preberaní tovaru preukázateľne zistené, že tovar má vady, kupujúci tovar
neprevezme a spíše s predávajúcim zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstráne-
nia. Predávajúci je povinný tovar odovzdať bezodkladne po ich odstránení.

V.
KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Platba sa bude uskutočňovať pri každom čiastkovom odbere za skutočne odobraný tovar prevo-
dom na bankový účet predávajúceho na základe účtovného dokladu vystaveného predávajúcim v
cenách podľa prílohy Č. 1 tejto kúpnej zmluvy.
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5.2 Pre položky dodávané na základe aktuálneho rozšírenia predmetu zmluvy, ktoré nie sú uvedené
v prílohe Č. 1, predávajúci poskytne jednotnú zľavu vo výške 14% z aktuálneho cenníka.

5.3 Splatnosť čiastkovej faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.

5.4 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa všeobecne platných právnych pred-
pisov. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu, kupujúci je opráv-
nený vrátiť ju do termínu splatnosti predávajúcemu na doplnenie. V takomto prípade sa preruší
plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry
kupujúcemu.

VI.
ZÁRUKA A ZÁRUČNÝ SERVIS

6.1 Na tovar dlhodobej spotreby predávajúci poskytne záruku na dodaný tovar 24 mesiacov odo dňa
prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba neplynie v čase, keď kupujúci nemohol tovar užívať
pre vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.

6.2 Ak sa počas záručnej doby vyskytnú vady, na ktoré sa vzťahuje záruka, kupujúci je povinný ich
reklamovať bezodkladne po ich zistení telefonicky, e-mailom, prípadne faxom a následne písom-
nou formou.

VII.
ZMLUVNÉ POKUTY

7.1 V prípade, že predávajúci nedodrží termín dodania dohodnutý v čl. III. tejto zmluvy, uhradí kupu-
júcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny predmetu zmluvy za každý deň
omeškania.

7.2 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry má predávajúci nárok na poplatok z omeš-
kania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

VIII.
OSTATNÉ USTANOVENIA

8.1 Predávajúci vyhlasuje, že tovar nie je zaťažený právami tretích osôb.

8.2 Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na kupujúceho až po úplnom zaplatení kúpnej
ceny na faktúre predávajúceho, za skutočne dodaný tovar kupujúcemu a kupujúci je povinný
zdržať sa akýchkoľvek úkonov smerujúcich k zničeniu, odcudzeniu alebo poškodeniu dodané-
ho tovaru, až do momentu zaplatenia kúpnej ceny. Kupujúci akceptuje toto vlastnícke právo
predávajúceho a súčasne vyhlasuje, že si je vedomý všetkých právnych dôsledkov týkajúcich
sa vlastníckeho práva.

8.3 Kupujúci je povinný na vady zrejmé už pri prevzatí tovaru upozorniť predávajúceho na mieste a v
rozsahu vadného plnenia je oprávnený prevzatie odmietnuť, o čom spíšu zmluvné strany zápis.

8.4 V prípade podstatného porušenia zmluvy má ktorákoľvek zo strán právo od zmluvy odstúpiť.

IX.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustano-
venia Obchodného zákonníka a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné v Slovenskej repu-
blike.

9.2 Meniť alebo doplňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých v ce-
lom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

9.3 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je: Príloha č.: 1 - Zoznam tovaru

9.4 Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží kupujúci a jeden rovnopis obdrží
predávajúci.
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9.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Správy kultúrnych a športových zariadení mesta
Trnava (www.skasz.trnava.sk).

9.6 Zmluva bola zverejnená dňa : .....~ ..~~.~.~ ..~~~~ ..

V Trnave, dňa: 13.03.2012

predávajúci kupujúci
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Prrloha č.: 1

Predmet zákazky: Elektroinštalačný materiál
Zoznam tovaru - predpokladaný odber na rok 2012

Tab. č.: 1

Názov a označenie položky: InternéPol.
č.:

Predpokladané



Príloha Č.: 1

Predmet zákazky: Elektroinštalačný materiál
Zoznam tovaru - predpokladaný odber na rok 2012

Tab. č.: 2

Názov a označenie položky: InternéPol.
č.:

Predpokladané



Priloha Č.: 1

Predmet zákazky: Elektroinštalačný materiál
Zoznam tovaru - predpokladaný odber na rok 2012

Tab. č.: 3

Pol.

č.:
Názov a označenie položky: Interné

I Spolu s DPH: I 2 234,02 I
Upozornenie:

1/- Konkrétne typy výrokov môže uchádzač nahradiť inými, kvalitatívne a cenovo porovnateľnými položkami.

2/- Zoznam tovarov je orientačný. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v lehote trvania zmluvy redukovať alebo rozširovať predmet zákazky podľa aktuálnych potrieb.

V Trnave, dňa 13.03.2012

pečiatka a podpis uchádzača


