
Y
lll.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zásobovanie kupujúceho potravinami ( vid' príloha ) podl'a
potreby stravovacej prevádzky školskej jedá|ne.

Množstvo a rozsah predmetu zmluvy pre zmluvné obdobie bude predávajúci
v plnej miere rešpektovat'.

Predáva,júci dodá predmet plnenia zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú
zodpoVednosť.

lV.
Dodacie podmienky

Predávajúci sa zavázuje dodať predmet zm|uvy podl'a čl. lll tejto zmluvy - potraviny
v množstve podl'a písomnej alebo telefonickej objednávky,

Kupujúci sa zavázuje, že dodaný predmet plnenia prevezm e a zaplali dohodnutú
cenu.

Mlestom dodania je Školská 1edáleň pri Gymnáziu M.R.Štefánika Šamorín

Množstvo tovaru predmetu obstarávania z celkového množstva predmetu
obstarávania bude upresňované objednávkami zo strany kupujúceho tak, aby
bola zabezpečená kvalita potravín z hl'adiska záruky, druhu výrobku a množstvo
podl'a počtu stravujúcich sa žiakov a zamestnancov.

Spolu s predmetom plnenia budú kupujúcemu odovzdané nasledovné dok|ady :

- dodací list
- faktúra za dodaný tovar

V.
Kúpna cena

5.'l Cena za splnenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. lll je stanovená dohodou
zmluvných strán V zmysle § 2 zákona NR sR č.'18/,l996 Z.z. o cenách takto :

(vid' ceny uvedené v prílohe).

5,2 Kúpna cena je splatná na základe daňových dokladov /faktúr/ predávajúceho.
Faktúry musia obsahovať náležitosti daňového dokladu a špecifikáciu ceny.
V prípade, že Ťaktúra nebude obsahovat' náležitosti ustanovené zákonom,
kupujúci je oprávnený vrátit' ju predávajúcemu na doplnenie. V takomto prípade
sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynút'
doručením opravenej faktúry kupujúcemu,

5.3 Lehota splatnosti faktúrje 15 dní odo dňa ich doručenia kupujúcemu,

5.4 Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania prislušnej
finančnej sumy z účtu kupujúceho na účet predávajúceho.

5.5 V cene tovaru je zahrnutá doprava na adresu kupujúceho.
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Vl.

Možnosť a spósob úpravy ceny

cenutovarujemožnomeniťibanazákladezmienobchodnýchpodmienok.
uvpiiu"lU.i"É zo všeobecne ziÁiazn,;1cn právnych noriem t,j pri zmene DPH,

ááTiá"Yi-ň 
"O"oOov, 

a to formou iistávanlicn písomných dodatkov, ktoré budú

il#:;k ffiil;aane potvraenJ a podpisané oprávnenými zástupcami oboch

zmluVných strán.

Takto zmenená kúpna cena sa upravuje prvým dňom budúceho mesiaca

#ĚJ"i;;;;";o fioOpisaní aodátru i zmluve, Nepodpisanie dodatku o zmene

cáil;áilŇ ;á i"i Ói"aroZĚná zakladá dóvody pre ukončenie zmluvného

vzťahu.

Vll.
Možnosť odmietnuť prebratie tovaru

7.1 Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar z dóvodu nedodžania

kvality a sortimentu 
"l"Oo 

rnnoi,tuá tovaru, špecifikovaného objednávkou, pokiať

sa zmluvné strany nedohodnú inak,

Vlll.
Práva a povinnosti zmluvných strán

Predávajúci je povinný :

8,1 dodať predmet kúpy kupujúcemu v požadovanom rozsahu a množstve,

v bezchybnom stave a v joňáán"t"i r*rite do skladu kupujúceho, čo kupujúci

potuái Órén"ralOcim protokolom alébo podpisaním dodacieho listu,

Kupujúci je povinný :

8.2 požadované dodávky ob,|ednávať formou písomnej alebo telefonickej
" ' ffi;;áik|, řtorJ áJrueí p,"dávajúcemu najneskór deň pred íozvozom,

V prípade oneskorenia pěOroi"nV,n objedňávok predávaJúci nemóže byt'

."'nXi.nou"ný za neúpiné vybavenie objednávky,

8.3 V objednávke je kupujúci povinný uviesť množstvo a cenu podl'a čl, V

tejto zmluvy, poZaOouanli ieH áipeaicie, presnú adresu kupujúceho a adresu

mjesta, kde má byť tovar dodaný,

8.4 Minimálne množstvo ob,iednaných výrobkov sa nestanovuje, Kupu,lúci potvrdí
" - ;r*;; "ýioĚŘou 

n" Ooaacom listé v hmotnostných jednotkách,

lx.
Zmluvné pokuty

9,1 Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany

nasledovné zmluVné pokuty :

9.1.1 Zaomeškanie predávajúceho s dodaním predmetu. plnenia uvedený v čl, lll po
" ' ' ifii;; ÓÓár" 8r. lv, ooJ;;,á, zaplati poi<utu vo výške o,o1o/oz hodnoty

omeškaného tou"ru ," iJzJý áeň,omeškania. Zap]atením zmluVnej pokuty

"")".itá "ai"r 
kupujúceho na prípadnú náhradu škody,

6.1

6.2



/ 9.1.2 Zaomeškanie kupujúceho so zaplatenim splatnej faktúry zaplatí kupujúci úrok

i ÓmeSrania vo výš-ke 0,02o/o za každý zaéatý týždeň omeškania,

x.
prechod vlastníctva

10.1 Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy dňom prevzatia tovaru,

xl,
Zodpovednost' za chyby a záruka

í 1.1 Predávajúci ručí za vlastnosti predmetu plnenia tak, ako uvedie dobu záruky

jednotlivých výrobkov v dňoch na dodacom liste,

11 .2 Predávajúci nezodpovedá za chyby predmetu plnenia, po prevzatí tovafu
- 

rrp"iJ"ii", rtoré b;li spósobenď nósprávnym skladovaním výrobkov alebo

nesprávnym nakladaním s výrobkami.

1't.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad chyby predmetu plnenia,.že p99.", . .- 
áiuinui doUyhá kupujúci'právo božaOÓvát a predávajúci povinnosť bezplatne

odstránú chy-by, resp, vymeniť tovar za tovar bezchybný, resp, čerstvý,

11.4 Predávajúci sa zavázuje odstránit' prípadné cllyby plnenia v zmysle bodu 1 '1,3

v čo najÉratšom možnóm case, .pi"uidt. a9 i,i 19a uplatnenia_opr_ávi.".::.l^TŤi:3:i"

rupu,iúéeho v pripade.x 
"ňvo" 

j" neodstránitelná, zavezuje sa predávajúci dodat,do

iZ'n bd zistenia tejto skutočnosti náhradný predmet plnenia,

11,5 Kupujúci sa zavázuje, že prípadnú reklamáciu chyby predmetu plnenia uplatní

beioákladne po jej zisteni písomnou formou do rúk zástupcu predávajúceho,

xll.
Spoločné a záverečné ustanovenia

12.1 Zmluvné strany sa dohodli na lom, že záuázkový vzťah, vzniknutý na základe- 
t"lto.rtuuy, sá riadi ustanoveniami obchodného zákonníka, i ked,ide o vzťah

;,j;]"ki;;, Řioný nespaOa pod vzťahy uvedené v ustanoveni § 261 Obchodného

zákonníka,

12.2 zmluvu je možné meniť alebo dopíňat, len formou písomných číslovaných
- - 

áodatrov odsúhlasených oboma imluvnými stranami. Pre platnosť dodatkov

k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte článku,

12.3 Zmluvu je možné zrušiť :
a/ písomnou dohodou zmluvných strán k dohodnutému termínu

nl bi.o.nou výpoved'ou ktorejkolvek zo zmluvných.strán, s jednomesačnou- 
výpoveanou iehotou, Výpoúedná lehota začina.plynúť prvým dňom

náileaulúceho mesiacá po doručeni výpovedi druhej zmluvnej strane

c/ odstúpiti od zmluvy okamžite pri podstatnom porušení zmluvy,

'l2.4 Za podstatné porušenie zmluvy považujú zmluvné strany V zmysle § 345

obchodného zákonnika :

a/ predavajúci opakovaným a|ebo zavineným omeškaním dodávok spósobí

2ávažné nedostatky v zásobovaní kupujúceho
Ul rupuiúci neuhradeňím faktúr najneskór do 30 dní po splatnosti faktúry



12.5 Odstúpenie od zmluvv lstrane, sa stane účinným dňom doručenia oznámenia druhej

" 
u 
l{;i*§o"":T;1ť"":':::y9néin"!, právne vzt,ahy znej vyplývajúce
vseooeóel j,á;fi ,;".:1^rf iiamrobchodného.aŘonniÉ"'Jo'.i]iiřii

12.7 Zmluva ie vyhotovená vtupujriciá;Hádffi ;j,".j;l"ř"#f:i;"":X,,.'kton/chpopodpísaníobdží
'l2.8 7,.mluva nadobúda platnostranami. _.-.. ..Jst' a účinnost' dňom jej podpisu oboma zmluvnými

12,9 zmluva sa uzatvára na dobu t.j. od 1,03.201s do 28.02.21,9.
12.10 zmluvné strany vyhlasuiú,^že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahomsuhlasia, na znak čoho i:ripájajú.uoj" pio-p]ř".''"''

VŠamoríne, dňa 10.02.2018

(
M

riáditel'ká školy


