Zmluva č. MAGTS 1900037
o nákupe leteniek pre športovú reprezentáciu Bratislavy
uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky (ďalej len „zmluva“)
medzi

1. Názov:
Sídlo:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1
P. O. Box 192
814 99 Bratislava 1
IČO:
00603481
DIČ:
2020372596
Bankové spojenie: ČSOB
Číslo účtu:
IBAN: SK 37 7500 0000 0000 2582 9413
SWIFT: CEKOSKBX
Zastúpený:
Ing. arch. Matúšom Vallom, primátorom hlavného mesta SR
Bratislavy
(ďalej ako „kupujúci“)
a

2. Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zastúpený:

GO travel Slovakia, s.r.o.
Moskovská 15
811 08 Bratislava
31380123
2020303274
SK2020303274
ČSOB
IBAN: SK03 7500 0000 0040 2012 4252
SWIFT: CEKOSKBX
Oľgou Grancovou, konateľkou

(ďalej ako „predávajúci“).
Pre účely tejto zmluvy sa kupujúci a predávajúci označujú ako „zmluvné strany“.

Článok I.
Predmet zmluvy
1.1 Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu spiatočné letenky na
trase tam Schwechat – Moskva, Moskva – Ufa a späť Ufa – Moskva, Moskva –
Schwechat.
1.2 Kupujúci sa zaväzuje zakúpiť letenky na trase uvedenej v bode 1.1 tohto článku v počte
24 kusov a v celkovej hodnote 11 688,00 eur (slovom: jedenásťtisícšesťstoosemdesiatosem

eur) s DPH. Hodnota jednej letenky je vo výške 487,00 eur (slovom:
štyristoosemdesiatsedem eur) s DPH. V deň vystavenia letenky sa aktualizujú letiskové
taxi a preto sa výsledná cena za letenku môže zmeniť.
1.3 Letenkami sa zabezpečí účasť reprezentácie Bratislavy športovcov do 15 rokov na 53.
ročníku medzinárodných hier žiakov v meste Ruskej federácie Ufa v dňoch 09. – 14. 07.
2019
Článok II.
Cena a platobné podmienky
2.1 Cena predmetu zmluvy v celom rozsahu podľa článku I. tejto zmluvy bola stanovená
v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z.n.p. a prieskumom trhu pri použití kritéria najnižšej ceny.
2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci poskytne predávajúcemu preddavok k plneniu
predmetu zmluvy vo výške zmluvnej ceny podľa bodu 2.1 tejto zmluvy a to na základe
riadne vystavenej preddavkovej faktúry, vystavenej do 15 dní odo dňa podpisu tejto
zmluvy so splatnosťou 30 pracovných dní od jej doručenia kupujúcemu. Preddavok sa
poskytuje na obdobie do termínu ukončenia realizácie zmluvy, najviac na obdobie do
15.07.2019. Po uplynutí tejto doby bude predávajúci povinný bezodkladne vrátiť
nevyúčtovanú časť preddavku, vzniknutú prípadným neplnením predmetu zákazky. Takto
dohodnutý termín je pre predávajúceho záväzný.
2.3 Predávajúci odovzdá letenky špecifikované v bode 1.1 tejto zmluvy kupujúcemu na
základe preberacieho protokolu/dodacieho listu v termíne najneskôr do 10. júla 2019 a to
na výzvu kupujúceho, bezodkladne po zaplatení náležitej sumy uvedenej v bode 2.1 tohto
článku.
2.4 Na základe riadneho plnenia predmetu zmluvy podľa bodu 2.3. tejto zmluvy vyhotoví
predávajúci vyúčtovaciu faktúru, v ktorej bude zohľadnená zálohová platba podľa bodu
2.2. tejto zmluvy a doručí ju na adresu kupujúceho. Faktúra vystavená predávajúcim musí
obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu a musí obsahovať náležitosti podľa § 74
ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto náležitosti, kupujúci má právo vrátiť
ho na doplnenie a prepracovanie.

Článok III.
Odstúpenie od zmluvy a zmluvné pokuty
3.1 Zmluvné strany majú právo odstúpiť písomne od zmluvy, ak si druhá strana nesplní
povinnosti uvedené v článku II tejto zmluvy v lehote podľa príslušného ustanovenia
článku II tejto zmluvy.
3.2 Účinky odstúpenia nastanú dňom, keď prejav vôle jednej zmluvnej strany o odstúpení
bude doručený druhej zmluvnej strane. Za doručené sa pritom považuje aj oznámenie,
ktoré bolo jednej zmluvnej strane vrátené z dôvodu, že si ho druhá zmluvná strana
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nevyzdvihla v odbernej lehote, a to aj v prípade, ak by sa druhá zmluvná strana o tom
nedozvedela.
3.3 V prípade omeškania predávajúceho s plnením jeho záväzkov dohodnutých v bode 2.2
tejto zmluvy v takom rozsahu, ktorý podlieha sankciám za porušenie finančnej disciplíny
zo Zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (prekročenie lehoty určenej
na použitie verejných prostriedkov) je predávajúci povinný uhradiť prípadné pokuty a
sankcie, vyrubené kupujúcemu z uvedeného dôvodu v plnej výške. Predávajúci
zodpovedá za škody, za pokuty a sankcie vyrubené objednávateľovi v zmysle cit. ust.
zákona uvedeného v tomto odseku.
3.4 Ak je kupujúci v omeškaní s plnením svojich peňažných záväzkov, je povinný zaplatiť
predávajúcemu úroky z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej sumy za každý deň
omeškania.
Článok IV.
Záverečné ustanovenia
4.1.Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa spravujú
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
a iných príslušných právnych predpisov.
4.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými vzostupne očíslovanými
dodatkami po dohode obidvoch zmluvných strán.
4.3 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán
dostane po dvoch vyhotoveniach.
4.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle kupujúceho.
4.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli,
uzatvárajú ju slobodne, vážne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na
znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

Kupujúci:
Za hlavné mesto SR Bratislavu

Predávajúci:
Za GO travel Slovakia, s.r.o.

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

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

Ing. arch. Matúš Vallo, v.r.
primátor

Oľga Grancová, v.r.
konateľka

3

