Zmluva o poskytovaní služieb
podľa § 269 a nasl. Obchodného zákonníka

Čl. I
 Zmluvné strany
Objednávateľ :           Stredná odborná škola technická 
                                	         Kukučínova 23                                                                                                                                                                  
                                	         040 01 Košice
Zastúpený :      	         PhDr. Ján Pituch , riaditeľ SOŠT
Bankové spojenie :    Štátna pokladnica
Číslo účtu :                7000477951/8180  
IČO :                          00893340
DIČ :                          2021199851
2. 2.	Poskytovateľ :              .................................................. 
                               	         ..................................................
                                	         ...................................................
                                	         ...................................................
Zastúpený :  	          ..................................................           
Bankové spojenie :     ................................................... 
	Číslo účtu :                 ..................................................
IČO :                           .................................................
DIČ :                           .................................................
IČ DPH :	          .................................................

Čl. II
 Predmet zmluvy
2.1.	Poskytovateľ sa touto zmluvou zaväzuje dodať službu - tlač položka 1.6.1. Skladačky, 1.6.2. Plagáty, 1.6.3. Brožúrky,  1.6.4. CDROM a 3.4.4. Grafické spracovanie a tlač publikácie v rámci projektu: „Elokované pracoviská SOŠt Košice – zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít“ ITMS kód projektu: 2613010097 v súlade s predloženou cenovou ponukou zo dňa ...................
2.2.	Objednávateľ sa touto zmluvou zaväzuje prebrať predmetnú službu od poskytovateľa  a uhradiť dohodnutú cenu v lehote splatnosti.

Čl. III
 Cena za poskytnutie služieb
3.1.	Cena za dodávku služby bola stanovená na základe cenovej ponuky p v celkovej sume ........... € bez DPH. Podrobné špecifikácie tovaru sú uvedené v prílohe  č. 2 , ktoré sú súčasťou tejto kúpnej zmluvy.
3.2. 	Celková cena služby vrátane príslušnej sadzby DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov za predmet zmluvy vrátane nákladov na dopravu je dohodnutá v sume .................. € .
Čl. IV
Čas dodania a prevzatia služby

Poskytovateľ sa zaväzuje dodať službu v termíne do....... dní od predloženia objednávky. Objednávateľ sa zaväzuje uvedenú službu prevziať.
Čl. V
 Miesto plnenia, doklady potrebné na prevzatie služby
5.1.		Miestom plnenia je sídlo školy Kukučínova 23, Košice
5.2.		Predmet služby bude dodaný spolu s dodacím listom.
Čl. VI
 Platobné podmienky

6.1.			Poskytovateľ je oprávnený vystaviť faktúru za dodanú službu po riadnom splnení záväzku.
6.2.		Faktúra bude obsahovať náležitosti určené všeobecne záväzným právnym predpisom  a je splatná do 30 dní odo dňa dodania služby.
6.3.		Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú cenu do 30 dní odo dňa dodania služby. 
6.4.		V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má poskytovateľ nárok fakturovať     objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,03% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
	Čl. VII
 Nadobudnutie vlastníckeho práva k službe
          Objednávateľ sa stáva vlastníkom služby po úplnom zaplatení  ceny za službu. 
	
Čl. VIII.
Osobitné ustanovenia
8.1  Poskytovateľ sa zaväzuje, že strpí výkon  kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to  oprávnenými osobami v zmysle článku 12 Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 011/2014/1.1/OPV a poskytne im všetku potrebnú súčinnosť.
8.2.	Táto zmluva je povinne zverejňovaná zmluva podľa ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov v spojení s ustanoveniami § 271 ods. 2 a § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka a s ustanoveniami § 47a Občianskeho zákonníka.
8.3.	Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tejto zmluvy vrátane jej príloh bez vynechania ktorejkoľvek časti  jej textu a dodatkov.  
	Čl. IX
Záverečné ustanovenia 
9.1.	Zmluvné strany berú na vedomie, že všetky informácie, ktoré sa v súvislosti uzatvorením a plnením tejto zmluvy dozvedia, sa považujú za dôverné informácie a za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 Obchodného zákonníka.
9.2.	Na zmluvné vzťahy neupravené v tejto zmluve sa použijú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
9.3.	Zmluvu možno meniť alebo ju zrušiť iba písomne, a to na základe dohody zmluvných strán podpísanej oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
9.4.	Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých predávajúci dostane jedno vyhotovenie a kupujúci tri vyhotovenia.
9.5.	Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a   účinnosť v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka deň nasledujúci po dni zverejnenia.
9.6. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak 	súhlasu ju podpísali.  


V Košiciach, dňa ......................				V Košiciach, dňa .......................


Za predávajúceho: 						Za kupujúceho: 
	

...................................................					..................................................






