
lll. §pósob odovzdania a prevzatia daru

Pri odovzdaní zmluvy vypíše darca preberací protokol, ktorýje prílohou č. 1 k Darovacej zmluve, ktorý
je neoddelitelhou časťou tejto zmluVy. Protokol potvrdia poveren í zástu pcovia účastníkov oboch
zmluvných strán.

lv. ostatné dojednania

1. Obdarovaný prehlasuje, že predmetný dar od darcu príj'me.

2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy možno vykonať písomnou formou na základe dohody oboch
zmluvných strán, ktorá sa stane dodatkom tejto zmluvy

3. Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán po podpísaní
obdrží 1Vyhotovenie

4. Zmluva nadobúda účinnosť po jej podpísaní oboma zmluvnými stranami.
5, cena jednotliuích položiek je obsahom prílohy, ktorá je neoddelitelhou súčasťou tejto

zmluvy
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Darovacia zmluva č, Llzol.d

uzatvorená podla § 628 a nasl. občianskeho zákonníka

Darca:
Rodičovské združenie pri Gymnáziu M.R.Štefánika
Slnečná 2
931 O1 Šamorín
lČo:773L96r7

obdarovaný:
Gymnázium M, R. Štefánika
Slnečná 2
93101Šamorín
|Čo: oo160407
DlČ: 2021151693

l. Píedmet a účel zmluvy

Darca sa zavázuje poskytnúť obdarovanému vecný dar:

Názov tovaru Počet ks

učitelská katedra 7

zlackv stol 9

žiacka stolička 18

učiteltká stolička 7

Počítač 19

trsB klávesnica 19

UsB Myš optická 19

Tlačiareň EPsoN
WorkForce pro 1

Licencia M5 Qffice 2010
Home and Business 20

ll. Termín plnenia

Darca poskytol predmet plnenia dňa
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PREBERAcl PRoToKot

PríIoha č. 1 k Darovacej zmluve č. 1/2016

Darca:
Rodičovské združenie pri Gymnáziu lvl.R,Štefánika

obdarovaný:
Gymnázium M. R, Štefánika

Názov tovaru Počet ks
učitel'ská katedra 7

žiacky stól 9

žiacka stolička 18

učitel'ská stolička !
Počítač L9

usB klávesnica 19

UsB MVš optická 19

Tlačiareň EPsoN WorkForce pro 7

Licencia Ms office 2010 Home and Business 20

Miesto odovzdania: Gymnázium M.R. Štefánika

Dátum odovzdania:

obe strany svojím podpisom potvrdzUjú odovzdanie a prevzatie zariadenia.

odoVzdal: prevza| 
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ZOZNAM A HODNOTATOVARU

Prílohač.2kDa zmIuve č.

Názov tovaru Počet ks
cena

obstarania/ks spolu

učitel'ská katedra 1 11,6,40 € 11,6,40 €

Žiacky stól 9 135,60 € 1,22o,4o €

žiacka stolička 18 32,17 € 579,11, €

učitel'ská stolička L 54,00 € 54,00 €

Počítač 19 238,80 € 4 537 ,20 €

LcD 22" monitor 19 75,60 € 1, 436,40 €

Tlačiareň HP LaserJet P2055DN I 142,80 € 1,42,80 €

usB klávesnica 19 3,60 € 68,40 €

UsB Myš optická 19 t,92 € 36,48 €

Tlačiareň EP5oN WorkForce pro 1 2t4,8o € 21,4,80 €

Licencia Ms office 2010 Home and Business 20 114,00 € 2 zao,oo €


