Zmluva o dodávke peliet
L 1/2019/OVS

Objednávateľ:

Mesto Žarnovica
Námestie SNP 33
966 81 Žarnovica
IČO: 00321117
D IČ :2021111543

Dodávateľ:

MSing, a. s.
J. Ťatliaka 1785/6
026 01 Dolný Kubín
IČO: 36728756
IČ DPH: SK2022307298

I. Predmet zmluvy
1 Dodávateľ sa zaväzuje dodať pre objednávateľa v zmysle Zmluvy č. 1/2019/OVS tovar - pelety
podľa špecifikácie - veľkoobjemový big-bag, kvalita A1 MOCCA v cene 179,00 Eur/tona bez DPH.
Cena dopravy je dohodou 120,- Eur bez DPH.
2. Dodávka pozostáva zo 6 kusov big-bagov.

II. Zmluvná cena
1. Dodávateľ dodá tovar v cene, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy.
2. Dohodnutá zmluvná cena je stanovená na 214,80 Eur/tona s DPH plus cena dopravy 144,- Eur s DPH.
3. Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe platby za skutočne dodané množstvo, a to:
Preddavková platba 1.845,65 Eur, po podpise Zmluvy, na základe zálohovej faktúry.
4. Preddavok je potrebné vyúčtovať po dodaní tovaru alebo najneskôr do 3 mesiacov po podpise
zmluvy

ni. Dodacie podmienky
1. Miesto dodania: Mestský podnik služieb Žarnovica, Partizánska 1043/84, Žarnovica.
2. Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar po uhradení zálohovej faktúry v dohodnutom čase a to
najneskôr do 22. 2. 2019.

IV. Záručné podmienky
1. Dodávateľ preberá záruku za dodávku tovaru podľa platných zákonov a v danej kvalite.

v. Platobné podmienky
1. Objednávateľ sa zaväzuje ziiplalit' zhotoviieľovi za dodaný tovar ihneď po dodaní záloiiovej
faktúry.
2, V prípade nedodania tovaru alebo nczúčtovania preddavku do 3 mesiacov od zaplatenia zálohovej
faktúry jc dodávateľ [lov'inný v'rátiť plaibu na účet objednávateľa.

VL Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva vzniká dohodou v celom jej rozsahu.
2. Meniť alebo dopĺňať zmluvu možno len formou písomných dodatkov k zmluve. V ostatných
oiázkach neupravených toutO zmkivdu platia predovšetkým ustanovenia Obchodného zákonníka
a ostatné \ šeobecne záväzné právne predpisy.
3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží jeden.

V Žarnovici diia 31. 1. 2019

Za dodávateľa:

Za objednávateľa:

