Zmluva o obchodnej spolupráci
uzavretá v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
v platnom znení
Článok I
Zmluvné strany

Dodávateľ:

A S C spol. s r.o.

zastúpený:

Ing. Mráz Ján, konateľ spoločnosti

sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Zápis v OR:

Bratislavská 123, 911 05 Trenčín
31432981
SK2020384421
Tatra Banka Trenčín, 2623271287/1100
Okr. Súd Trenčín, odd. Sro, vložka č. 36/R

Odberateľ:

Mestská časť Bratislava-Dúbravka

zastúpený :
Sídlo:
IČO :
DIČ :
Bankové spojenie:

Ing. Ján Sandtner - starosta
Žatevná 2, 844 02 Bratislava
00603406
2020919120
VÚB Bratislava-Dúbravka, č.ú 10128032/0200

Článok II
Predmet obchodnej spolupráce
1. Predmetom obchodnej spolupráce podľa tejto zmluvy je predaj tovaru dodávateľom
a kúpa tovaru odberateľom v sortimente papier a tonery, v zmysle nižšie dojednaných
zmluvných podmienok, na základe cenových ponúk vyžiadaných 15.12.2011.
2. Špecifikácia požiadaviek na predmet obchodnej spolupráce, v sortimente, množstve a
cene bude na základe tejto zmluvy uplatňovaná priebežne objednávkami odberateľa resp.
bude daná rozpisom požadovaného tovaru. Dodávateľ na základe skutočne dodaného
tovaru, vystaví dodací list a faktúru.
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3. Dodávateľ bude priebežne informovať odberateľa o novom sortimente tovaru, štandardne
vedenom na sklade, pričom mu poskytne zodpovedajúcu ponuku a v prípadoch
vyžiadania, aj dohodnutým spôsobom vzorky.
Článok III
Vlastníctvo tovaru
1. Dodaný tovar sa stáva vlastníctvom odberateľa dňom úhrady faktúry za tento dodaný
tovar v súlade s priloženým potvrdeným dodacím listom. Nebezpečenstvo škody na tovare
znáša odberateľ od času jeho prevzatia, a to bez ohľadu na to, či v tom čase bola už kúpna
cena odberateľom zaplatená. Týmto nie je dotknuté právo reklamácie tovaru v zmysle
Obchodného zákonníka.
Článok IV
Miesto plnenia
1. Miestom plnenia sú prevádzky odberateľa. Požiadavku na miesto plnenia dodávok
odberateľ bližšie uvedie v jednotlivých objednávkach, alebo sa stanoví v operatívnych
dohovoroch.
Článok V
Čas plnenia
1. Dodávateľ na základe objednávok odberateľa dodá tovar uvedený v objednávke na
jednotlivé odberné miesta do 48 hodín, resp. podľa operatívnych dohovorov
s preberajúcim.
2. Dodávateľ na základe objednávok odberateľa dodá tovar, ktorý štandardne nevedie na
sklade (nie je uvedený v prílohe, ale je predmetom ponuky dodávateľa) najneskôr do 7
dní.
3. Pri nedodržaní času plnenia dodávateľom, v prípadoch prijatej a potvrdenej objednávky
odberateľa, môže odberateľ uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie vo výške 0,01 %
z ceny včas nedodaného tovaru za každý deň omeškania, najmenej 2 € za každý deň
omeškania.
4. Pokiaľ dodávateľ obdrží od odberateľa objednávku a zistí, že niektorý z druhov tovaru
nemá v bežnej náplni svojej obchodnej činnosti , resp. nemá dostupnú možnosť ho
v zmluvnom alebo inak požadovanom čase zabezpečiť a dodať, je dodávateľ povinný o
tom odberateľa bezodkladne informovať.
Článok VI
Kúpna cena
1. Kúpna cena tovaru je uvedená v prílohe č.1. Cena je konečná, vrátane dopravy.
2. Zmenu cien jednotlivých druhov tovarov môže uplatniť dodávateľ písomnou formou po
predchádzajúcom súhlase odberateľa len z dôvodu zmeny cien od subdodávateľov,
zmenou kurzu Eur voči konvertibilným menám alebo zmeny colných a daňových sadzieb.
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Článok VII
Zaplatenie kúpnej ceny
1. Zaplatenie kúpnej ceny odberateľ vykoná platbou na faktúru. Splatnosť faktúry sa
stanovuje do 12 dní odo dňa jej obdŕžania. Zmluvná pokuta za omeškanie s úhradou
faktúry sa stanovuje na 0,05 % z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania, najmenej
2 € za každý deň omeškania.
Článok VIII
Záruka na akosť
1. Na dodaný tovar dodávateľ poskytuje záruku na akosť takú, ktorá ako obvyklá sa
vzťahuje pre účel, na ktorý sa tovar spravidla užíva., resp. kde jeho použitie je na zvolený
účel primerané.
Článok IX
Ostatné a záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.01.2012 do 31.12.2012
2. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou možno ukončiť:
a/ písomnou dohodou zmluvných strán
b/ jednostranným odstúpením niektorej zo zmluvných strán z dôvodu porušenia povinností a
záväzkov druhej zmluvnej strany, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy,
c/ písomnou výpoveďou jednej zmluvnej strany s 1 mesačnou výpovednou lehotou, pričom
výpovedná lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení výpovede druhej zmluvnej
strane.
3. Zmeny k tejto zmluve, pokiaľ z priebežných dohovorov pre jednotlivé prípady nevyplynie
inak budú uplatňované písomnými dodatkami. Akékoľvek porušenie záväzkov
vyplývajúcich z tejto zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
4. V záležitostiach touto zmluvou výslovne neupravených platia ustanovenia Obchodného
zákonníka v platnom znení.
5. Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých po ich obojstrannom potvrdení si
po dvoch ponechá každá zo zmluvných strán.
6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

Túto zmluvu na znak súhlasu v celom jej rozsahu podpisujú:

Dodávateľ :

Odberateľ :
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............................................
Ing. Ján Mráz- konateľ spoločnosti

.........................................
Ing. Ján Sandtner - starosta

.
V Bratislave dňa 30.12.2012
Príloha č. 1. k Zmluve o obchodnej spolupráci uzatvorenej dňa:__________________

Štandardná dodávka
KS Cena Cena s DPHSuma celkom
20 44,205
53,05
1060,92
CB435A 711000126 Toner HP CB435A no35A pre LJ P 1005, P 1006
60,54
1210,87
CB436A 7110000158 Toner HP CB436A no36A pre LJ P 1505, M 1120, 1522 20 50,453
20
57,729
69,27
1385,50
CE505A 711000125 Toner HP CE505A Black LJ P 2035, 2055
50
50,589
60,71
3035,34
Q2612A 711007800 Toner HP Q2612A no12A pre LJ 1010, 1012, 1015..
40 20,139
24,17
966,67
C8767EE 711006200 Toner HP C8767EE no339 Black
20 23,205
27,85
556,92
C9396AE 711009111 Toner HP C9396A no88XL Large Black pre OJ K550
20 22,617
27,14
542,81
C9363EE 711006300 Toner HP C9363EE no344 Color pre DJ 460
30 22,208
26,65
799,49
C6657AE 711005300 Toner HP C6657AE no57 Color pre DJ 450
30
14,721
17,67
529,96
C6656AE 711005200 Toner HP C6656AE no56 Black pre DJ 450
30 10,395
12,47
374,22
PGI-5BK 714003206 Toner Canon PGI-5BK Black zásobník
10462,69
PN

ASC Kód

POPIS

Kopírovací papier
Kopírovací
papier

POPIS
Kopírovací papier A4, 80g

KS
Cena Cena s DPH
2000 2,150
2,58

Suma celkom
5160,00
5160,00

Dodávateľ :

Odberateľ :

............................................
Ing. Ján Mráz- konateľ spoločnosti

.........................................
Ing. Ján Sandtner - starosta
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V Bratislave dňa
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