
Zmluva na dodanie tovaru č.O5t20'l7

d'alej len zmluva

uzatvorená podl'a § 409 a nasl, zákona č.5í3/,l991 Zb. obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

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

medzi týmito zmluvnými stranami

l.
Zmluvné strany

,l.í. Š*_olská jedáleň při Gymnáziu M,R.Štefánika, Slnečná 2,g31 o1Šamorínzastúpená : PaedDr. Editou Lysinovou - riaójtelkou školy - štatutárom
|Ýltak!á 99o!a . Zuzana Csólleová - vedúca št<olsteJ .leOátnelCO: 00J60407
DlČ: 2O21,15,1693
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
CísIo účtu, 7000491999/8180

(d'alej len,,kupujúci'')

a

1.2, ZELNA s,r.o,, 930 04 Baka 93
-s_túpený : Miku|áš Nagy, malitel'firmy
lco , 461 16664
DlČ.,2o2323go2o
lč DPH : SK2o2323902o
Bankové spojenie : SLSP
Císlo účtu : 193833665/0900
Zapisaný . OZP -N2O1 1 lO4O38-2

(d'alej len,,predávajúci'')

ll,
preambula

2.1 T áto zmluva je_uzavretá podl'a ustanovení § 4O9 až 470 obchodného zákonníkav,znení neskorších predpisov a podl'a § 11žákona č.2512006 z... o rerq;;Á 
'"

obstarávaní. medzi týmito zmluvnými stianami. Zmluvné srrany uzatvárajú tútozmluvu na dodanie tovaru,



lll.
Predmet zmluVy

Predmetom tejto zmIuvy je zásobovanie kupujúceho čerstvou zeleninou, ovocím
a vajíčkami ( vid'príloha ) podl'a potreby stravóvacej prevádzky Srotsrei 1eOátne.

Množstvo a rozsah predmetu zmluvy pre zmluvné obdobje bude predávajúci
V p|nej miere rešpektovat'.

Predávajúci dodá predmet p|nenia zmluvy vo v|astnom mene a na vlastnú
zodpoVednoSt'.

lV.
Dodacie podmienky

predávajúci sa zavázuje dodat'predmet zmluvy podl'a čl. lll tejto zmluvy - čerstvá
ze|enlna, ovocie a vajička v množstve podl'a písomnej aIebo té|efonickáj objednávky.

Kupujúci sa zavezuje, že dodaný predmet plnenia prevezm e a zaplatí dohodnutú
cen u.

4.3 Miestom dodania ]e Ško|ská,1edá|eň pri Gymnáziu M.R,Štefánika Šamorín

4,4 Množstvo tovaru predmetu obstarávania z celkového množstva predmetu
obstaráVania bude upresňované ob,jednávkami zo strany kupujúceho tak, aby
bo|a zabezpečená kvalita potravín i hl'adiska záruky, druhu výiobku a množótvo
pod|'a počtu stravujúcich sa žiakov a zamestnancov,

4,5 spolu s predmetom plnenia budú kupulúcemu odovzdané nasledovné doklady:
- dodací list
- faktúra za dodaný tovar

V.
Kúpna cena

5.1 Cena za splnenie predmetu zmluvy v rozsahu ól, lllje stanovená dohodou
zmluvných strán v zmysle § 2 zákona NR sR č,18/1'996 Z.z, o cenách takto :

- óerstvá zelenina, ovocie a vajíčka (vid'ceny uvedené v prílohe).

5,2 Kúpna cena je splatná na základe daňových dok|adov /faktúr/ predávajúceho.
Faktúry musia obsahovat' náležitosti daňóvého dokladu a špecifikáciu ceny.
V prípade, že faktúra nebude obsahovat' náležitosti ustanovené zákonom,
kupu]úci je oprávnený vrátit'ju predávajúcemu na dopInenie, v takomto piípade
sa preruší p|ynutie |ehoty Splatnosti a nová lehota splatnostj začne plynút' '
doručením opravenej faktúry kupujúcemu,

5,3 Lehota splatnosti íaktúrje 15 dní odo dňa ich doručenla kupujúcemu,

5,4 Pre úče|y tejto zmIuvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania prís|ušnej
finančnej sumy z účtu kupujúceho na úbet predávajúceho,

3.1

3.2
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6.1

6.2

5.5 V cene tovaru je zahrnutá doprava na adresu kupujúceho,

Vl.
Možnost' a spósob úpravy ceny

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

Takto zmenená kúpna cena sa upravuje prvým dňom budúceho mesjaca
nas|edujúceho po podpísani dodatku k zmIuve, Nepodpísanie dodatku o zmene
ceny do 30 dni od jej predloženia zak|adá dóvody pre ukončenie zmIuvného
Vzt'ahu,

Možnost' .d.i"tI]|i prebratie tovaru

7,1 Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnut'prevziat'lovar z dóvodu nedodržania
kvality a soňimentu alebo množstva tovaru, špecifikovaného objednávkou, pokial'
sa zmluvné strany nedohodnú inak,

Práva a povinnoYl||).truny"t 
"tran

Predávajúci je povinný :

8,'l dodat'predmet kúpy kupujúcemu v požadovanom rozsahu a množstve,
v bezchybnom stave a v dohodnutej kvalite do skladu kupujúceho, čo kupujúci
potvrdí preberajúcim protokolom alebo podpísanim dodacieho listu.

Kupujúci je povinný :

8,2 požadované dodávky objednávat' formou písomnej alebo telefonicke1
objednávky, ktorú doručí predávajúcemu nalneskór deň pred rozvozom.
V prípade oneskorenia predIožených oblednávok predávajúci nemóže byt'
sankcionovaný za neúplné vybavenie objednávky.

8,3 V objednávke je kupujúci povinný uviest'množstvo a cenu podl'a čl. V
telto zmIuvy, požadovaný deň expedicie, presnú adresu kupujúceho a adresu
miesta,'kde má byt' tovar dodaný,

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

lx.
Zmluvné pokuty

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

9,1.1 Za omeškanie predávalúceho s dodaním predmetu plnenia uvedený v čl, Ill po
termíne podl'a ól. lV, bodu 4.3 , zaplatí pokutu vo výške 0,01 % z hodnoty
omeškaného tovaru za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvne] pokuty
nezaniká nárok kupujúceho na prípadnú náhradu škody.



9 1 .2 Za omeška,nie kupujúceh^o^so zaplatenim splatnej faktúry zaplatí kupujúci úrokz omeškania vo výške O,O2aÁ za každý .."e|^:i tÝiáJn omeškania,

prechod }iastníctva
'í0,1 kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy dňom prevzatia tovaru,

xl.
Zodpovednost' za chyby a záruka

11,1 predávajúci ručí za vlastnosti predmetu plnenia tak, ako uvedie dobu zárukyjednotlivých výrobkov v dňoch na Ooau"árnl,.i"'.. 
' "

11,2 Predávajúci nezodpovedá za chyby predmetu plnenia, po prevzatj tovarukupujúcrm, ktoré bolr =no.obunu'nó.p;;;ň Jki";;;"n rm výrobkov alebonesprávnym nakíadaním s výrobkami,

1í,3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad chyby predmetu plnenia, že počaszáručnej doby má kupujúci právo poz"áJulr"" piuožvaluci povinnost' bezplatneodstránit' chyby resp, vymenit' tovar za tovar. tJiJň|Ůnli, ,".p, eur.tuY,

11 4 Predávaiúci sa zavázuie_odstránit.pripadne chyby p|nenra v zmysle bodu 11 3v čo najkratšom možnóm óase, spravid|a ao zi n' óa up|atnenia oprávnene1 reklamáciekupujúceho, V prípade ak chyba je neóJ.ř;"it"i";, ;"ázu]e sa predávajúci dodat'do12 h od zistenja tejto skutočnosti'"áh,;J;ý;r;;;li iinuni"
1 1,5 Kupulúcr sa zavázuie, ž..|l!i9ii reklamactu chyby predmetu p|nenia uplatnibezodkladne po jej zisteni písomnou formou do rút zástupcu predávajúceho,

Spoločné 
" 
.rrJl!nU ustanovenia

12-1 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že závázkový vzl'ah, vzniknutý na základetejto zmluvy, Sa riadi ustanoveniami oncnoonenJ.áionnir," i ked' jde o vzt'ah

}||"#i*"; 
*"rý nespadá pod vzt'ahy 

"""O".J" ""t."ovení § 261 oocrroanJrro

12.2 Zmluvu je možné menit' alebo doplňat' len formou písomných čís|ovanýchdodatkov odsúhlasenÝch oboma Zmluvným, stranami. Pre platnost' dodatkovk tejto zmluve sa vyžádule OorroOa o cetóm t"-ř aj"X,
12_3 Zmluvu je možné zrušrt ,

a/ písomnou dohodou zmluvných strán k dohodnutému terminu
b/ písomnou výpoved'ou ktorejkol'vek r; ;ir;;;;;;;án, s jednomesaónouvýpovednou lehotou Výpovedná lehota,uein'a |rinur prvým dňomnasledujúceho mesiaca p"o_ doručení uýpou"ái Oiui-l"i zmluvnej stranec/ odstúpit'od zmluvy okamžite pr.i poastáinom iJi,iSen i ..truy,

12-4 Za podslaíné porušenie zmluvy považujúzmluvné strany v zmysle § 345obchodného zákonníka :

al predávajúcí opakovaným aíebo zavjneným omeškaním dodávok spósobí



závažné nedostatky v zásobovaní kupujúceho
b/ kupujúci neuhradením faktúr najneskór do 30 dní po splatnosti faktúry

12.5 odstúpenie od zm|uvy sa stane úóinným dňom doručenia oznámenia druhej
stra n e,

12,6 Ak nie je v tejto zmluve stanovené inak, právne vzí'ahy z nej vyp|ývajúce
a vznikajúce sa riadia ustanovenjami Obchodného zákonniŘa'á ÓstainY,mi
všeobecne záváznými právnymi predpismi,

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

12.8 Zmluva nadobúda platnost' a účjnnost' dňom jej podpisu oboma zmluvnými
stranami,

12.9 Zmluva sa uzatvára na dobu od 1 .3.2017 do 28.02.2018.

12.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámjli a s jej obsahom
súhlasia, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Šamoríne, dňa 20.02-2017

predávalúci
Mikuláš Nagy
majitel'firmy

p""oóiĚiřj'r-vslnoua
riaditel'ka školy
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