
Zmluva na dodanie tovaru č.0'll20'l7

d'alej len zmiuva

uzatvorená podl'a § 4O9 a nas|, zákona č,51 3/1991 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

1.1 . Školská jedáteň pri Gymnáziu M.R.Štefánika, Slnečná 2, 931 01 Šamorin
zastúpená : PaedDr. Editou Lysinovou - riaditel'kou školy - štatutárom
kontaktná osoba,. Zuzana Csó|leová - vedúca ško|skej jedá|ne
lČo: O0160407
D|Č: 2O21 1 51693
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
CísIo účtu: 7000491999/8180

(d'a|ej Ien,,kupujúci")

a

1.2.V & ls.r.o., Prvá ul.149126,931 01 Šamorín
zastúpený : lmrich Forgó - majitel'íirmy
lCO :47 039 884
lČ DPH : sK2023719786
Bankové spojenie : SLSP
Císlo účtu . 5035788937/0900
Zapísaný : Okr, súd Trnava oddie| Sro, v|, č, 31181/ T

(d'ale.j len,,predávajúci")

ll,
preambula

21 rá1o zm|uva je uzavretá podl'a ustanoveni § 409 až 470 Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov a podl'a § 11zákona č.2512006 Z.z, o verejnom
obstarávaní medzi týmito zmIuvnými Stranami, Zmluvné strany uzatvárajú túto
zm|uvu na dodanie tovaru,



6.1

6.2

V prípade, že faktúra nebude obsahovat'ná|ežitosti ustanovené zákonom,
kupujúci je oprávnený vrátit'ju predávajúcemu na dopInenie, v takomto piípade
sa preruší plynutie |ehoty splatnostl a nová lehota sp|atnosti začne plynút' '
doručením opravenej faktúry kupujúcemu,

5.3 Lehota splatnosti faktúr je 20 dní odo dňa jch doručenia kupujúcemu,

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

5.5 V cene tovaru1e zahrnutá kuchynská úprava al doprava na adresu kupujúceho.

Možnost'a 
"oollr úpravy ceny

Cenu tovaru je možno menit'iba na základe zmlen obchodných podmienok
vyplývajúcich zo všeobecne závázných právnych noriem t.j, pri zmene DPH,
daňových odvodov, a to formou číslovaných písomných dodatkov, ktoré budúplatné ak budú riadne potvrdené a podpisané oprávnenými zástupcami obochzmluvných strán,

Takto zmenená kúpna cena sa upravuje prvým dňom budúceho mesiaca
nasledujúceho po podpísaní dodatku k zmIuve, Nepodpísanie dodatku o zmene
ceny do 30 dní od 1ej predloženia zakladá dóvody pre ukončenie zmluvného
vzt'ah u

Možnost' oarniurnv.]|i prebratie tovaru

7 1 kupujúci si vyhradzuje právo odmletnut' prevziat'tovar zdóvodu nedodržania
kvality a soňimentu aIebo množstva tovaru špecifikovaného objednávkou, potial'
sa zmluvné strany nedohodnú inak,

Práva a povinnoYl||=',ruunY"r, 
"tran

Predávajúci je povinný :

8,1 dodat'predmet kúpy kupujúcemu v požadovanom rozsahu a množslve,
v bezchybnom stave a v dohodnutej kva|ite do skladu kupujúceho, čo kupujúcipotvrdí preberajúcim protokoIom alebo podpísanim dodacióho listu.

Kupujúci je povinný :

8 2 požadované dodávky objednávat' formou písomnej alebo telefonjckej
objednávky, ktorú doruóí predávajúcemu najneskói deň pred ,o.ro.om.
V prípade oneskorenia predIožených objedňávok predávajúci nemóže byt'
sankcionovaný za neúplné vybavenie oUleOnavty.

8,3 V objednávke je kupujúci povinný uviest' množstvo, sortiment podl'a čl. V
tejto zmluvy, požadovaný deň expedície, presnú adresu kupujúceho a adresu
miesta, kde má byt'tovar dodaný,

8.4 Minimálne množstvo oblednaných Výrobkov sa nestanovuje. Kupujúci potvrdí
prevzatie výrobkov na dodacom liste v hmotnostných jednotkách,



lll.
Predmet zmluvy

3,1 Predmetom tejto ZmIuvy je zásobovanie kUpujúceho másom V kuchynskej úprave a
másovými Výrobkami pod|'a potreby stravovacej prevádzky školske.1 jedálne.

3,2 Množstvo a rozsah predmetu zm|uvy pre zmIuvné obdobte bude predávajúci
v p|nej miere rešpektovat',

3.3 Predávajúci dodá predmet plnenia zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú
zodpovednost',

lV,
Dodacie podmienky

4,1 Predávajúci sa zavázuje dodat'predmet zmluvy pod|'a čl- lll tejto zm|uvy - máso a
másovó výrobky v množstve podl'a písomne] aIebo teIeíonickej objednávky.

4,2 Kupujúci sa zavázuje, že dodaný predmet plnenia prevezme a zaplati dohodnutú
cenu,

4,3 Miestom dodania je Školská 1edáleň pri Gymnáziu M,R,Štefánika Šamorín

4,4 Množstvo tovaru predmetu obstarávania z celkového množstva predmetu
obstarávania bude upresňované objednávkami zo strany kupujúceho tak, aby
bo|a zabezpeóená kvalita potravín z hl'adiska záruky, druhu výrobku a množstvo
pod|'a počtu stravujúcich sa žiakov a zamestnancov,

4,5 Spolu s predmetom p|nenia budú kupujúcemu odovzdané nasledovné dok|ady :

- dodací list
- faktúra za dodaný tovar

V.
Kúpna cena

5,1 cena za splnenie predmetu zmIuVy V rozsahu č|. lllje stanovená dohodou
zmluvných strán v zmysle § 2 zákona NR SR č,lBl1996 Z,z- o cenách takto :

* uvedené ceny sú maximálne za mernú jednotku

5,1 ,1 V prípade, že objednaný tovar od zazmluvneného dodávate|'a nemóže byt' zo strany
dodáVatel'a množstevne dodržaný, odberate|'má V tomto výnimočnom prípade
možnost' doobjednania tovaru od iného dodávate|'a.

5,2 Kúpna cena je splatná na základe daňových dok|adov /faktúr/ predávajúceho.
Faktúry musia obsahovat' ná|ežitosti daňového dokladu a špecifikáciu ceny,

Názov tovaru N/ler.jedn, Cena za kg
bez DPH

DPH
20o/o

10o/o Cena za kg
s DPH

Bravč.stehno b. k. Kq 5,00 0,50 5,50
Bravč, p|iecko b, k, ko 4,55 0,45 5,00
kuracie prsia kq 5,42 1,08 6,50
Brat, párkv Kq )o) 0,58 3,50
kuracie steh ná kq 0,55 3,30
Karé b.k, kq 6.1 0 0,60 6,70
Dusená šunka Kq ^a) 0,98 5,90
Rybie fi|é kq 4.58 0,92 5,50
Vaicia ks 0,125 0,025 0,1 5



lX.
Zmluvné pokuty

9,1 Pre prípad nedodržania podmienok tejto zm uvy dohod|i zmluvné strany
nasledovné zmIuvné pokuty :

9.1-1 Za omeškanie predávajúceho s dodaním predmetu plnenia uvedený v ó|, lll po
termíne pod|'a čl, IV, bodu 4,3 , zaplatí pokutu Vo výške 0,01% z hodnoty
omeškaného tovaru za každý deň omeškania, Zaplatením zmIuvnej pokuty
nezaniká nárok kupujúceho na prípadnú náhradu škody,

9-1 ,2 Za omeškanie kupujúceho so zaplatením sp|atne1 faktúry zap|atí kupulúci úrok
z omeškania vo výške 0,02ok za každý začatý týždeň omeškania.

x.
prechod vlastníctva

10,1 Kupujúci nadobudne v|astnícke právo k predmetu kúpy dňom prevzatia tovaru,

Xl.
Zodpovednost' za chyby a záíuka

11.1 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 p|nenia, po prevzatí tovaru
kupujúcim, ktoré boIi spósobené nesprávnym skladovaním výrobkov aIebo
nesprávnym nakladaním s výrobkami.

11,3 ZmIuvné strany sa dohod|i pre prípad chyby predmetu p|nenia, že počas
záručnej doby má kupujúci právo požadovat'a predávalúci povinnost' bezpIatne
odstránit'chyby, resp, vymenit'tovar za tovar bezchybný, resp. čerstvý.

11,4 Predávajúci sa zavázuje odstránit' pripadné chyby p|nenia v zmys|e bodu 11,3
v óo najkra,tšom možnom čase, spravid|a do 24 h od up|atnenia oprávnenej rek|amácie
kupujúceho, V prípade ak chyba je neodstrán jte|'n á, zavázuje sa predávajúci dodat' do
] 2 h od zistenia tejto skutočnosti náhradný predmet plnenia.

11,5 Kupu1úci sa zavezuje, že prípadnú rek|amáciu chyby predmetu p|nenia up|atní
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 zák|ade
tejto zmluvy, sa riadi ustanoveniami obchodného zákonníka, i ked' jde o vzt'ah
subjektov, ktorý nespadá pod vzt'ahy uvedené v ustanovení § 261 Obchodného
zá kon n íka

12,2 Zmluvu je možné men jt' alebo doplňat' |en formou písomných óíslovaných
dodatkov odsúhIasených oboma zmIuvnými stranami, Pre platnost' dodatkov
k tejto zmluve sa vyžadule dohoda o celom texte č|ánku,



/
12.3 Zmluvu je možné zrušit' ,

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

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

c/ odstúpit'od zmIuvy okamžite pri podstatnom porušenízmluvy,

12,4 Za podstatné porušenie zmluvy považujú zmluvné strany v zmysle § 345
obchodného zákonníka :

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

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

12,5 Odstúpenie od zmluvy sa stane účinným dňom doručenia oznámenia druhe.1
strane,

12,6 Ak nie je v tejto zmIuve stanovené inak, právne vzt'ahy z nej vyp|ývalúce
a vznikajúce sa riadja ustanoveniami obchodného zákonníka a ostatnými
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 účinnost' dňom ,iej podpisu oboma zmluvnými
stranami

12-9 Zmluva sa uzatvára na dobu od 1.3.2017 do 28.2.2018.

12.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zm|uvou oboznámili a s jej obsahom
súhlasia, na znak óoho pripája.lú svoje podpisy,

V Samoríne, dňa 20.2.2017

lmrich Forgó,
konatel'firmý

l7 t'lAR.2017

,ín
|786

Kupulucl / -
PaedDr,foita Lyýnová

riadi{el'ka škoíy


