
Zmluva na dodanie tovaru č.06/2018

d'alej len zmluva

uzatvorená podl'a § 409 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

a podl'a § 11 zákona ó.2512006 Z,z. o verejnom obstarávaní
v znení neskorších predpisov

medzi týmito zmluvnými stranami

l.
zmluvné strany

í.1. Školská jedáleň pri Gymnáziu M.R.Štefánika, Slnečná 2,93í oí Šamorín
zastúpená : PaedDr. Editou Lysinovou - riaditel'kou školy - štatutárom
kontaktná osoba : Veronika Forgóová - vedúca školskej jedálne
lčo: ooí60407
DlČ: 2021151693
Bankové spojenie: SLSP
Císlo účtu: 502510'1193/0900

(d'alej len,,kupujúci")

'l ,2. Kvetoslavov í 00
zastúpený: firmy
lCO : 1 

,1866225

DlČ 1O2O25O132
lČ DPH : sK1o2o25o132
Bankové spojenie : VÚB
číslo účtu, 426841122to2oo
Zapísaný:

(d'alej len,,predávajúci")

Il,
preambula

2.1 Táto zmluva je uzavretá podl'a ustanovení § 409 až 470 Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov a podl'a § 11zákona č.2512006 Z.z. o verejnom
obstarávaní medzi týmito zmluvnými stranami. ZmIuvné strany uzatvárajú túto
zmluvu na dodanie tovaru.



3,1

3z

J.1

lll.
Predmet zmluvy

Predmetom 1ejto zmluvy 1e zásobo_vanie kupujúceho pekárenskými výrobkami - chlieb,ostatné pekárenské výrobky a droždie 1vic"piítona j p"tiéuv stravovacej prevádzkyškolskej jedálne,

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

predávajúci dodá predmet plnenia zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnúzodpoVednost'.

lV.
Dodacie podmienky

4 'l Predávajúci sa zavázuje dodat predmet zmluvy podl.a čl. lll tejto zmluvy - chlreb,Sendviče, droždie v množstve podl'a písomnej aieOo ietetonicŘe1 oOleJÁauÓ, 
--

4,2 kupujúci sa zavázuje, že dodaný predmet plnenia prevezm e a zaplalí dohodnutúcenU,

4,3 Miestom dodania je Št<olskájeoateň pri Gymnáziu M,R,Štefánika Šamorín

4,4 Množstvo tovaru predmetu obstarávanta z celkového množstva predmetu
obstarávania bude upresňované objednávkami zo strany kupulútehá i"r., 

"Ovbola zabezpečená kvalita poíravín i hl'adiska zarutý orlnu vyiooku a mnážštvopodl'a počtu stravujúcrch sa žiakov a zamestnancov.

4.5 spolu s.pfedmetom plnenia budú kupujúcemu odovzdané nasledovné doklady,
- dodací list
- faktúra za dodaný tovar

Kúpna cena

5,1 Cena za splnenie predmetu zmluvy v
zmluvných strán v zmysle § 2 zákóna
(vid' ceny uvedené v príIohe).

5 2 Kúpna cena je splatná na základe daňových dokladov /faktúr/ predávajúceho,
Faktúry musia obsahovat' náležitosti daňóvého ootiaau, speiirixaciu cený.V prípade, že faktúra nebude obsahovat' náležitosti uii"nou"n" zákonom,kupujúcije oprávnený vrátit'ju. predávajúcemu na aoplnenle Vtakomto piípade
::_l!1:_ip]llytie lehoty splatnosti a nová lehota spiatnosti začne plynút. '
oorucenlm opravenej faktúry kupujúcemu.

5,3 Lehota splatnosti faktúrje 15 dní odo dňa ich doručenia kupujúcemu.

5,4 Pre ú_čely tejto zmluvy sa za.deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej
finančnej sumy z účtu kupujúceho na účet predávajúceÁo

5,5 V cene tovaru je zahrnutá doprava na adresu kupujúceho,

rozsahu čl, lllje stanovená dohodou
NR SR č,í8l1996 Z,z, o cenách takto :



6.1

o-z

Možnost' a 
"oOU"lO 

,.ior"uy 
""ny

Cenu tovaru je možno menit'iba na základe zmien obchodných podmienok
vyp|ývajúcich zo všeobecne závázných právnych noriem t,j. pri zmene DPH,
daňových odvodov, a to formou číslovaných písomných dodatkov, ktoré budú
platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán,

Takto zmenená kúpna cena sa upravuje prvým dňom budúceho mesiaca
nasledujúceho po podpísaní dodatku k zmluve, Nepodpísanie dodatku o zmene
ceny do 30 dní od jej predloženia zakladá dóvody pre ukončenie zmluvného
Vzt'ahu.

Možnost' odrni"t},1|i prebratie tovaru

7.1 Kupujúci si Vyhradzuje práVo odmietnut'prevziat'tovar z dóvodu nedodržania
kvaIity a sortimentu a|ebo množstva tovaru, špecifikovaného objednávkou, pokial'
sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Práva a povinnoYl||..ruunlr"t 
"rran

Predávajúci je povinný :

8,1 dodat'predmet kúpy kupujúcemu v požadovanom rozsahu a množstve,
v bezchybnom stave a V dohodnutej kvalite do sk|adu kupujúceho, čo kupujúci
potvrdí preberajúcim protokolom alebo podpísaním dodacieho listu.

Kupujúci je povinný :

8,2 požadované dodávky objednávat' formou písomnej alebo telefonickej
objednávky, ktorú doručí predávajúcemu najneskór deň pred rozvozom.
V prípade oneskorenia predložených objednávok predávajúci nemóže byt'
sankcionovaný za neúpIné vybavenie objednáVky.

8.3 V objednávkeje kupujúci povinný uviest'množstvo a cenu pod|'a č|. V
tejto zmluvy, požadovaný deň expedície, presnú adresu kupujúceho a adresu
miesta, kde má byt'tovar dodaný,

8,4 Minimálne množstvo objednaných výrobkov sa nestanovuje, Kupujúci potvrdí
prevzatie výrobkov na dodacom liste v hmotnostných jednotkách,

lx.
Zmluvné pokuty

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

9.1.1 Za omeškanie predávajúceho s dodaním predmetu plnenia uvedený v čl. lll po
termíne pod|'a čl. lV, bodu 4.3 , zaplatí pokutu vo výške 0,01% z hodnoty
omeškaného tovaru za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty
nezaniká nárok kupujúceho na prípadnú náhradu škody,



9.1.2 Za omeškanie kupujúceho so zaplatenim splatnej faktúry zaplatí kupujúci úrok
z omeškania vo výške 0,02Yo za každý začalý týždeň omeškania.

x.
prechod vlastníctva

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

Zodpovednost' )]' 
"nrb, 

a záruka

1'1.1 Predávajúci ručí za vlastnosti predmetu plnenia tak, ako uvedie dobu záruky
jednotlivých výrobkov v dňoch na dodacom |iste.

11.2 Predávajúci nezodpovedá za chyby predmetu plnenia, po prevzatí tovaru
kupu1úcim, ktoré boli spósobené nesprávnym skladovaním výrobkov alebo
nesprávnym nakladaním s výrobkami.

11.3 Zmluvné strany Sa dohodli pre prípad chyby predmetu plnenia, že počas
záručnej doby má kupujúci právo požadovat' a predávajúci povinnost' bezplatne
odstránit' chyby, resp, vymenit' tovar za tovar bezchybný, resp. čerstvý.

1 '1.4 Predávajúci sa zavázuje odstránit' prípadné chyby plnenia v zmysle bodu 11.3
v čo najkratšom možnom čase, spravidla do 24 h od up|atnenia oprávnenej reklamácie
kupujúceho. V prípade ak chyba je neodstránitel'ná, zavázuJe sa predávajúci dodat'do
12 h od zistenia tejto skutočnosti náhradný predmet p|nenia.

11.5 Kupujúci sa zavázuje, že prípadnú rek|amáciu chyby predmetu plnenia uplatní
bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk zástupcu predávajúceho.

xll.
Spoločné a záverečné ustanovenia

12.1 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že závázkový vzt'ah, vzniknutý na základe
tejto zmluvy, sa riadi ustanoveniami obchodného zákonníka, i ked'ide o vzťah
subjektov, ktonj,nespadá pod vzt'ahy uvedené v ustanovení § 261 Obchodného
zákonníka,

12.2 Zmluvu j:e možné menit' alebo dopíňat' len formou písomných číslovaných
dodatkov odsúhlasených oboma zmluvnými stranami, Pre platnost' dodatkoV
k tejto zmluve sa vyžadu.le dohoda o celom texte článku.

12.3 Zmluvu je možné zrušit' :

a/ písomnou dohodou zmluvných strán k dohodnutému termínu
b/ písomnou výpoved'ou ktorejkol'vek zo zmluvných strán, s jednomesačnou

výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynút' prvým dňom
nasledujúceho mesiaca po doručení výpovedi druhej zmluvnej strane

c/ odstúpiť od zmluvy okamžite pri podstatnom porušení zmluvy.

12.4 Za podstatné porušenie zm|uvy považujú zm|uvné strany v zmysle § 345
obchodného zákonníka :

a/ predávajúci opakovaným alebo zavineným omeškaním dodávok spósobí
závažné nedostatky v zásobovaní kupujúceho



b/ kupujúci neuhradením faktúr najneskór do 30 dní po splatnosti faktúry

'l2,5 odstúpenie od zmluvy sa stane účinným dňom doručenia oznámenia druhej
strane.

12,6 Ak nie je v tejto zmluve stanovené inak, právne vÁ'ahy z nej vyplývajúce
a vznikajúce sa riadia ustanoveniami obchodného zaŘonniŘa á ó"t"inyri
všeobecne záváznými právnymi predpismi.

12.7 Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží
kupujúci a predávajúci po jednom vyhotovení,

12.8 Zmluva nadobúda platnost' a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými
stranami.

12.9 Zmluva sa uzatvára na dobu t.j. od .1.3.2018 do 28.02.2019.

12.10 Z_mluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom
suhlasia, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Šamoríne, dňa 10,02.2018

{J


