
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
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Císlo: (číslo príkazcu)
na zabezpečenie obstarania tovaru v roku 2011 a nasledujúcich

uzavretá podľa § 724 a nasl. Občianskeho zákonníka

uzavretá medzi :

Príkazcom : Správa zariadení Úradu vlády SR
Námestie slobody č.l, 813 70 Bratislava

v zastúpení: Ing. Martin Turčan, riaditeľ SZ ÚV SR

za vecné plnenie : Ing. Boris Suchánek

IČO
IČDPH
Bankové spojenie
Číslo účtu

: 00002895
: 2020801508
: Štátna pokladnica
: 7000060275/8180

(ďalej len príkazca)

a

Príkazníkom : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2, 812 72 Bratislava

v zastúpení: Mgr. Ján Lazar
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky
na základe plnomocenstva č.p. SLV-PS-922/2010 z ll. 08. 2010

za vecné plnenie
Tel., fax, e-mail

: Ing. Ján Mlynarčík
: 0250944398,0961044049, jan.mlynarcik@minv.sk

IČO
IČDPH
Bankové spojenie
Číslo účtu

: OO 151 866
: SK202057l520
: Štátnapokladnica
: 7000180023/8180

(ďalej len príkazník)

Čl. l

Príkazník sa touto zmluvou zaväzuje, že pre príkazcu obstará v roku 2011 a nasledujúcich
bezodplatne vo vlastnom mene a na účet príkazcu tovar uvedený v prílohe č. 1 (špecifikácia
predmetu zákazky), ktorá je .neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Súčasne s vybraným
dodávateľom uzavrie rámcovú dohodu na dodávku predmetu zákazky podľa priloženej
špecifikácie.



Čl. II

Príkazník využije všetky svoje odborné znalosti a skúsenosti na to, aby obstaranie tovaru
bolo vykonané podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, aby obstaraný tovar
splňal požadované technické parametre v súlade so špecifikáciou príkazcu.

Čl. III

Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú dôsledne plniť vzájomnú oznamovaciu povinnosť
o akýchkoľvek okolnostiach, majúcich vplyv na splnenie zmluvného záväzku.

Čl. IV

1. Po uzavretí rámcovej dohody s dodávateľom na dodávku tovaru, zašle príkazník kópiu tejto
dohody príkazcovi.

2. Čiastkové kúpne zmluvy na dodávku predmetu zákazky uzavrie príkazca na základe
uzavretej rámcovej dohody.

Čl. V

V prípade, že platbu príkazca v prospech dodávateľa nevykoná riadne a včas, znasa za
nesplnenie uvedenej povinnosti v plnom rozsahu dôsledky vyplývajúce zo zmluvy uzavretej
medzi príkazcom a dodávateľom.

Čl. VI

Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka, predovšetkým ustanovenie §§ 724 až 735 a §§ 566 a nasledujúcich Občianskeho
zákonníka.

Čl. VII

V prípade porušenia niektorého z ustanovení uvedených v tejto zmluve jednou zmluvnou
stranou, má právo druhá zmluvná strana od zmluvy odstúpiť.

Čl. VIII

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12. 2014.

Čl. IX

Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy musia byť vyhotovené po vzájomnej dohode
zmluvných strán výhradne vo forme písomných dodatkov, ktoré budú po podpise obidvomi
zmluvnými stranami neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.



Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ajej obsahom
ju podpísali.

Táto zmluvy je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, po dvoch vyhotoveniach pre každú
zo zmluvných strán.

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán.

Čl. X

Čl. xl

V Bratislave, dňa ...!.!:..~?:..?~:'~..

/<.' prikazcu
Ing. Martin Turčan
riaditel' SZ ÚV SR

V Bratislave, dňa ..? ~' ~~' ~~~~ .

Mgr. Ján Lazar
Generálny riaditeľ

Sekcie ekonomiky MV SR



Príloha k Príkaznej zmluve číslo: .

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Osobný automobil nižšej strednej triedy (predpoklad) :
• r. 2012 - 2 kusy
• r. 2014 - 2 kusy


