práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či
stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia tejto
zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť akékoľvek neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým
ustanovením, ktoré je platné a účinné a čo najlepšie zodpovedá nahrádzanému neplatnému
alebo neúčinnému ustanoveniu.
5. Pred tým ako kupujúci doručí predávajúcemu objednávku na čiastkové dodanie predmetu
zmluvy je kupujúci oprávnený realizovať prieskum trhu s ciel'om zistenia aktuálnej ceny tovaru, za ktorú
by bolo možné tovar aktuálne kúpiť na trhu.
Takýto prieskum trhu musí byť realizovaný minimálne prostredníctvom troch, nezávislých ponúk na
jednotlivé položky tovaru, ktorý má byť predmetom čiastkovej objednávky podľa zamýšľanej
požiadavky kupujúceho. Ponuky, ktoré je kupujúci oprávnený posudzovať v rámci prieskumu trhu
musia byť čo do kvality tovaru a podmienok jeho dodania zhodné s podmienkami v tejto zmluve. O
prieskume trhu musí viesť kupujúci písomnú dokumentáciu a predávajúci má právo sa s touto dokumentáciou oboznamovať.
V prípade, ak priemer celkovej ceny za dodávku tovaru, ktorý má byť predmetom čiastkovej objednávke
určenej z troch najlacnejších ponúk získaných v rámci prieskumu trhu je nižší ako cena tovaru určená v
tejto zmluve je kupujúci oprávnený v čiastkovej objednávke požadovať od predávajúceho dodanie
predmetného tovaru za cenu zodpovedajúcu priemeru celkovej ceny za dodávku tovaru, ktorý má byť
predmetom čiastkovej objednávke určenej z troch najlacnejších ponúk získaných v rámci prieskumu trhu.
Zmluvné strany si dohodli spôsob, akým zmluvné strany budú zisťovať ceny na účely bodu 5
pričom na účely porovnania cien
a) je obdobím, za ktoré sa ceny porovnávajú, obdobie šiestich mesiacov bezprostredne
predchádzajúcich určeniu ceny za opakované plnenie a
b) musia vziať do úvahy aspoň tri cenové ponuky na identické alebo zastupiteľné tovary, ak v čase
ich zisťovania existujú.

6. Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené uzavrieť túto zmluvu, že text zmluvy je určitým
a zrozumiteľným vyjadrením ich vážnej a slobodnej vôle, že si túto zmluvu pred jej podpisom
prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a
slobodnej vôli, ju vlastnoručne podpísali.
8. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom jej zverejnenia
na web stránke kupujúceho.
9. Zmluva sa uzatvára na dobu 60 mesiacov odo dňa jej účinnosti. Platnosť kúpnej zmluvy končí
uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená alebo vyčerpaním dohodnutej celkovej kúpnej ceny podľa toho
čo nastane skôr.

V Modre dňa,
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