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ZMLUVA   NA DODANIE TOVARU  
 

Zmluvné strany :  
 

1. Centrum vzdelávania  
 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
 Sídlo :    Pekná cesta 6, 830 04 Bratislava  
 Zastúpený :   PhDr. Roman Božik, riaditeľ 
 IČO :     30 795 362 
 DIČ :    20 21 82 84 57 
 Bankové spojenie :  Štátna pokladnica 
 Číslo účtu :   7000375779/8180 
 Tel :     02 / 446 336 25 
 Fax :     02 / 448 876 84 
 Email :    cvmpsvr@cvmpsvr.sk 
 
 (ďalej len „objednávateľ“) 
 
 
 
2. DOMINO Slovakia s.r.o. 
 Sídlo :    Hviezdoslavova 63/19, 018 51, Nová Dubnica   
 Zastúpený :   Igor LACKO 
 IČO :     36 349 640 
 DIČ :    20 22 10 20 05 
 Bankové spojenie :  SLSP, a.s. 
 Číslo účtu :   0362929255/0900 
 Tel :     042 4427971 
 Fax :     042 4427971 
 Email :    dominoslovakia@mail.t-com.sk 
 
 (ďalej len „dodávateľ“) 
 
 

uzatvárajú podľa § 409 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka túto zmluvu na dodanie tovaru 
s názvom: „ Spotrebný materiál pre potreby Národného projektu Centrum sociálneho dialógu Slovenskej 
republiky “, na základe ponuky dodávateľa zo dňa 27.12.2010, ktorú predložil v procese verejného obstarávania, 
ktorý vyhlásil objednávateľ pod vyššie uvedeným názvom.  
 
 

Článok I. 
Predmet zmluvy  

 
1. Predmetom tejto zmluvy je dodanie spotrebného materiálu pre potreby Národného projektu Centrum 

sociálneho dialógu Slovenskej republiky. Podrobné vymedzenie je uvedené  v Prílohe č. 1 tejto zmluvy na 
dodanie tovaru. 

 
 

 
 
 
 

Článok II.  
Plnenie predmetu  

 
 

1.   Dodávateľ je povinný dodať predmet zmluvy najneskôr do 30 pracovných dní od podpisu tejto zmluvy. 
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2. Záväzok dodávateľa dodať objednávateľovi predmet zmluvy sa považuje za splnený nadväzne na vzájomne 
podpísané a odsúhlasené preberacie protokoly oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

 
3.  Preberací protokol sa vyhotovuje v slovenskom jazyku a obsahuje obchodné meno, sídlo alebo miesto 

podnikania a identifikačné číslo dodávateľa, názov a sídlo objednávateľa, označenie, že ide o preberací 
protokol, vyhlásenie dodávateľa, že riadne odovzdal príslušný premet zmluvy v súlade s bodmi 1. a 2. tohto 
článku predmet objednávky objednávateľovi, vyhlásenie objednávateľa, že riadne prebral od dodávateľa 
príslušný predmet, miesto a dátum podpisu preberacieho protokolu a podpis osoby oprávnenej konať v mene 
dodávateľa a meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať v mene objednávateľa. 

 
 
 
 

Článok III. 
Práva  a povinnosti zmluvných strán   

 
 

1. Dodávateľ sa zaväzuje: 
a) dodať predmet tejto zmluvy na dodanie tovaru uvedený v článku I. kvalitne, riadne a úplne podľa 

dohodnutej objednávky vystavenej objednávateľom. 
 
b) zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, ktoré si objednávateľ a dodávateľ poskytli pri 

rokovaní o uzavretý tejto zmluvy na dodanie tovaru, ako aj pred a po podpise tejto zmluvy na dodanie 
tovaru.  

 
2. Objednávateľ sa zaväzuje: 
 

a) zaplatiť dodávateľovi na jeho účet dohodnutú cenu za časti predmetu zmluvy na dodanie tovaru na 
základe zhotoviteľom predložených faktúr  podľa článku V. tejto zmluve na dodanie tovaru, 

 
Článok IV. 

Miest dodania predmetu zmluvy  
 

1. Predmet zmluvy sa dodávateľ zaväzuje dodať do sídla objednávateľa. 
 
 

 
Článok V. 

Cena a platobné podmienky  
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že celková cena za celý premet zmluvy bola stanovená dohodou oboch 
zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 
a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších 
predpisov vo výške:  

 cena bez DPH       12777,64,- Euro,  
 výška DPH         2427,75,- Euro,  
 cena s DPH       15205,39,- Euro, 
 slovom cena s DPH  petnásťtisícdvestopäť eur 39 centov 
 
2. Celková cena za predmet zmluvy tvorí súčet cien jednotlivých položiek predmetu zmluvy. 

 
3. Jednotkové ceny za jednotlivé druhy predmetu zmluvy sú uvedné v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. 
 
4. Faktúra doručená dodávateľom objednávateľovi musí spĺňať náležitosti daňového dokladu. Súčasťou 

faktúry bude protokol o odovzdávaní a prevzatí predmetu objednávky. V prípade, že faktúra nebude 
obsahovať predpísané náležitosti, objednávateľ faktúru vráti dodávateľovi bez zbytočného odkladu na 
doplnenie. V tom prípade začne plynúť lehota splatnosti tejto faktúry po jej opätovnom doručení 
objednávateľovi. 
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5. Platba na základe faktúry sa vykoná formou bezhotovostného platobného styku, v zmysle platobných 
podmienok, s lehotou splatnosti do 21 dní. 

 
6. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou záväzku zmluvy podľa článku V je zhotoviteľ oprávnený 

účtovať objednávateľovi za každý deň omeškania úrok z omeškania, a to vo výške 0,05% z dlžnej sumy. 
 

Článok VI. 
Osobitné ustanovenia 

 
  
1. Ak objednávateľ zistí, že dodaný tovar je v rozpore s podrobným vymedzením predmetu zmluvy uvedeným 

v Prílohe č. 1 . tejto zmluvy na dodanie tovaru, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby 
zhotoviteľ predmet zmluvy vykonával riadnym spôsobom.  Ak tak dodávateľ neurobí ani v primeranej 
lehote, ktorú mu na to objednávateľ poskytol a postup dodávateľa by viedol nepochybne k podstatnému 
porušeniu tejto zmluvy na dodanie tovaru, je objednávateľ oprávnený okamžite odstúpiť od tejto zmluvy na 
dodanie tovaru. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. 
 

2. Dodávateľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za 
každý omeškaný deň, ak predmet objednávky nebude dodaný v dohodnutom čase plnenia a v požadovanej 
kvalite. 

 
3. Túto zmluvu  je možné ukončiť písomnou dohodou alebo výpoveďou, a to v prípade, ak: 

a) dodávateľ aj po písomnom upozornení vykonáva predmet zmluvy v rozpore so svojimi povinnosťami 
ustanovenými v zmluve, 

b) objednávateľ bezdôvodne odmietne prevziať predmet objednávky, 
c) objednávateľ napriek písomnej výzve neposkytne potrebnú súčinnosť, 
d) objednávateľ neuhradí dohodnutú zmluvnú cenu za protokolárne prevzaté dielo podľa článku VI tejto 

zmluvy. 
 
4. Výpovedná doba je pätnásť (15) dní a začína plynúť nasledujúci deň po doručení výpovede druhej zmluvnej 

strane. 
 

Článok VII. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť jej podpísaním obidvomi zmluvnými stranami. 
 
2. Podmienky neupravené v tejto zmluve sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej 

republiky. 
 
3. Zmenu obsahu tejto zmluvy je možné urobiť len písomným dodatkom, ktorý podpíšu obidve zmluvné 

strany. 

4. Odstúpením od tejto zmluvy nie je dotknutý nárok na náhradu škody. 

5. V prípade sporu sa zmluvné strany budú snažiť urovnať spor prednostne dohodou. Ak nepríde k dohode, 
obrátia sa na vecne a miestne príslušný súd SR. 

 
6. Táto zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ dostane dve vyhotovenia 

a objednávateľ tri vyhotovenia zmluvy na dodanie tovaru. 
 
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tejto zmluvy na dodávku tovaru je prejavom ich slobodnej vôle, že 

nebola uzatvorená v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok, prečítali si ju, jej obsahom porozumeli 
a na znak súhlasu s jej obsahom túto vlastnoručne podpisujú. 

 
Prílohy :  
Príloha č. 1. – Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy. 
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V Novej Dubnici  dňa  02.02 2011 
 
 
 
.....................................................                                     ...................................................... 

Objednávateľ       Dodávateľ 
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Príloha č. 1. k zmluve na dodanie tovaru 
Podrobná špecifikácia  predmetu zmluvy, jednotkové ceny   
 

Kancelárske stroje, vybavenie Opis množstvo 

Jednotková 

cena bez 

DPH 

cena 
spolu bez 
DPH 

skartovacie zariadenie automatický štart/stop, rez 
3,9x40 mm, kapacita A4 70g / m2 5 ks, šírka vstupu 
220mm, rýchlosť rezu 30 mm/s, objem odpadovej 
nádoby 12l   4 98,83 395,32 

trjnohý magnetický flipchart s nastaviteľnou výškou, 
sklápací držiak papierových blokov, odkladacia lišta na 
popisovače pocelej širke tabule.  90x67 cm 4 186,6 746,64 

Spotrebný material rozmer/opis množstvo     

kancelársky papier 80g, v balení 500 hárkov A4 500 7,87 3935 

kancelársky papier 80g, v balení 500 hárkov A3 5 18,09 90,45 
poznámkový blok z bezdrevného papiera so špirálov po 
kratšej strane, farebnou prednou stranou, úprava 
linajková, 50 listov A4 40 2,08 83,20 
poznámkový blok z bezdrevného papiera so špirálov po 
kratšej strane, farebnou prednou stranou, úprava 
linajková, 50 listov A5 40 1,14 45,6 
acetátové záložky, priehľadná lepiaca časť a farebná 
časť na označenie, prelepiteľné a popisovateľné, 
balenie 50 lístkov 25x43 mm 10 6,5 65,0 

kocka farebný samolepiacie lístky v neónových 
odtieňoch ružovej a žltej farby 450 lístkov 76x76 mm 10 13,4 134 
blok kocka biele trhacie úprava lepená rovná 900 
lístkov 90x90x90 mm 10 4,09 40,9 

biele samolepiace obálky z bezdrevného papiera 80g, v  
balení 1000 ks 114x162mm 5 22,11 110,55 

biele obálky s odtrhavacou páskou z bezdrevného 
papiera 90g, otvor na kratšej strane, v  balení 500 ks 229x324mm 10 59,63 596,3 

malá kalkulačka s 8-miestnym maticovým displejom, 
gumené tlačitadlá   4 5,6 22,4 

DVD-R 16x v balení 25  kapacita 4,7 GB 16 15,41 246,56 

CD R s povrchovou úpravou určenou na popisovanie v 
špeciálnych LS mechanikách v balení 100ks kapacita 700 MB 5 55,28 276,40 

USB kľúč kus  s kapacitou 8GB   50 49 2450 

napichovacie špendlíky s farebnými plastovými 
hlavičkami, farebný mix v balení 200 ks 5 8,31 41,55 

cerúzka so zasúvateľným kovovým hrotom, 
transparentným  telom a gumou tuha 0,5 mm 100 2,35 235 

tuhy do mikroceruziek, tvrdosť HB, v balení 12 tuh hrúbka 0,5 mm 100 1,44 144 

guma na gumovanie grafitovej a pastelovej tuhy, 
atramentov, tušova stôp po písacích strojoch   20 0,91 18,2 

Guličkové pero s plastovým telom a hrotom 0,7 mm, s 
modrou náplňou  farba pera modrá 100 3,02 302 
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farebné zvýrazňovače v sade 6 ks/farieb 20 5,03 100,6 
korekčný roller na papier a fólie s možnosťou výmeny 
náplne v širke 8,4 mm, suchý korekčný film umožňujúci 
okamžité písanie širka stopy 8,4 mm 15 6,93 103,95 

náplň do korekčného rolleru so suchým korekčným 
filmom umožňujúcim okamžité písanie širka stopy 8,4 mm 15 4,69 70,35 
kancelárske zošívačky celokovové na spinky 24/6, 
kapacita nálne 100 spiniek, hĺbka zošívania 6 cm, farba 
modrá kapacita 15 listov 15 31,83 477,45 

kancelárske nožnice z vysokokvalitnej ocele, gumený 
úchyt na komfortné uchytenie prstami 18 cm 4 2,31 9,24 

zinkové spony na papier  v balení 100 ks veľkosť 28mm 16 0,34 5,44 

vizitkár s 200 obojstrannými vreckami rozmerov 
104x72 mm, abecedným rozraďovaćom s 25 oddielmi, 
kapcita vizitiek 400 vizitiek, farba strieborna/modrá   4 77,05 308,2 
pákový zakladač celoplastový formátu A4 s pákovou 
mechnikou,dojkrúžkový, s chrbtovým krúžkom, 
vreckom s vymeniteľným chrbtovým štítkom, 
ochranným spodným kovaníma uzatváacím 
mechanizmom, farba modrá šírka chrbta 5 cm 40 5,03 201,2 
pákový zakladač celoplastový formátu A4 s pákovou 
mechnikou,dojkrúžkový, s chrbtovým krúžkom, 
vreckom s vymeniteľným chrbtovým štítkom, 
ochranným spodným kovaníma uzatváacím 
mechanizmom, farba modrá širka chrbta 7,5 cm 40 5,03 201,2 

archivačná krabica  330x300x100mm 10 1,44 14,4 

priehľadný euroobal z polypropylénu, otvor zhora, 
eurodierkovanie, povrch matný, v  balení 100 ks A4, hrúbka 40 µm 100 3,09 309 
Euroobal vhodný na zakladanie rozšireného formátu 
A4, povrch matný, otvor zhora, eurodierovanie, v 
balení 25 ks 

320x220 mm, 
hrúbka 120µm 5 5,76 28,80 

rýchloviazač s eurodierovaním z polypropylénu na 
uloženie dierovaných dokumentov do formátu A4, 
predná strana priehľadná, biely papierový zasúvací 
štítok pozdĺž chrbta, farba modrá, v balení 10 ks 310x235 mm 5 3,95 19,75 

dierovač s kovovým rámom, plastové priehľadné dno, 
príložník pre formáty A4, A5, A6, US - Quart a folio 
kapacita dierovania 25 listov (80g na m2)   8 11,06 88,48 

rozšívačka na všetky druhy spiniek   8 0,6 4,8 
náplne do zošívačky 24/6, V balení 1000ks, 
pozinkované spinky   10 0,64 6,4 

lepiaca tyčinka na papier, kartón a fotografie 17g 15 2,41 36,15 

súprava pravítok - 30cm pravítko, trojuholník 
pravouhlý, trojuholník s ryskou a uhlomer   4 3,69 14,76 

plastové odpadové vrecia do skartovacieho zariadenia 
v  balení 100 ks 100 l 4 99,1 396,4 

spisové dosky z prešpanu, jednostranné poťahované 
kartónové dosky bez chrbta zo strojnej lepenky, A4, 25ks v balení 8 50,25 402,0 
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spojené šnúrkami, gramážou 1320 g 

 Cena spolu bez DPH        12777,64 

 DPH       2427,75 

Cena spolu s DPH    15205,39 
  
 
 

 
 
v Bratislave  dňa 02.02 2011 
 
 
 
 
   
.....................................................                                     ...................................................... 

Objednávateľ       Dodávateľ 
 


