
Zmluva na dodanie tovaru č.0212017

d'a|ej len zmluva

uzatvorená podl'a § 409 a nasl, zákona ó.51311991'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 zmIuvnými stranami

l.

Zmluvné strany

1,í. Školská jedáleň pri Gymnáziu M,R.Štefánika, Slnečná 2, g31 01 Šamorín
zastúpená : PaedDr. Editou Lysinovou - riadrtel'kou školy - štatutárom
kontaktná osoba : Zuzana Csólleová - vedúca školskej jedá|ne
lčo: oo160407
D|Č: 2O21 151693
Bankové spolenie: Štátna pokIadnica
CísIo úótu, 7000491999/8180

(d'aIej Ien,,kupujúci")

a

1.2. CVEDLER s.r.o., Mliečno, Pešia cesta 251I74, 931 01 Šamorín
zastúpený . Cvedler Štefan - majite|'firmy
lCo : 46400681
DlČ,2023360339
lČ DPH : sK2O2336o339
Bankové spojenie , SLSP
čís|o účtu,, 50197 4778OtOgOO
Zapisaný, Okr.súd Trnava, oddiel Sro, vl,č.28256/T

(d'a|ej |en,,predávajúci")

ll,
preambula

2-1 T áto zmluva je uzavíeIá podl'a ustanovení § 409 až 470 Obchodného zákonníka
v znení neskoršich predpisov a podl'a § 1Izákona ó.2512006 Z,z, o verejnom
obstarávaní medzi týmito zmIuvnými stranami, Zmluvné strany uzatvárajú túto
zmluvu na dodanie tovaru.



3,2

3.3

4.1

4.2
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4,4

lll.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zásobovanie kupujúceho másom v kuchynskej úprave amasovými výrobkami podIa potreby .tr"uou"i"l-pi"-ujal't "y 
sXot.tu; 1uOatn",

Množstvo a rozsah predmetu zmluvy pre zmíuvné obdobje bude predávajúciv pInej miere rešpektovat'.

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

lV.
Dodacie podmienky

predávajúci sa zavezuje doíjat'predmet zmluvy podl'a čl. llI tejto zm|uvy - máso aMásové výrobky u,nóž.tu" podl'a písomnej uL[o julřoni"x"; 
objednávky.

§l ro.' sa zavezuje, že dodaný predmet plnenia prevezme a zaplatí dohodnutú

Miestom dodania je Školská jedáteň pri Gymnázlu M,R.Štefánika Šamorín
Množstvo tovarU predmetu obstaráVania z celkového množstva predmetu
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pod,ň;;il ;ř;ň ;"[ii",:"Jij;;l : ::Ť::,ffi ::l], 

dru h u výio bk u 
" 

. noi Jtuo

_affH:,x::Or"tom 
plnenia budú kupujúcemu odovzdané nasledovné doklady .

- faktúra za dodaný tovar
V.

Kúpna cena

5 1 Cena za splnenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. lllje stanovená dohodouzmluvných strán v zmysle § 2 zákána ŇŘšďe,idli's"ů Z,z, o cenách takto :

za mernú jednotku

4-5

5,1,1 Vprípade, Že objednaný tovar od zazmÍúVneného dodáVate|'a nemóŽe byt'Zo stranydodávatel'a množstevne dodržaný, oon"iuiui n, 
j-" toito uyn iročnom prípademožnost' doobjednanla tovaru od'iného j"J]".i"rl, -

5,2 kúpna cena je splatná na základe daňových dokladov /faktúr/ predávajúceho,Faktúry musia obsahovat' náležitosti o"nó"J.'. J"*r.ju a specitikáciu ceny,V prípade, že faktúra nebude obsahov"t; 
"al"zitášii 

,šLnovene zákonom,kupujúci je oprávnený vrátit' ju predávaj;.";;;;;"pl;enie, V takomto prípade

Názov tovaru Mer.jedn. Cena za kg
bez DPH

DPH 10 %
20%

Cena za kg
s DPHRráVň ctóh ň^ l,. l- _kg 4,U33 0,483 6 ?1q vU, 

^dlc u,11, kg 5 5R? 0,558 6-14Hovác]zie 7)^^á 
^ 

v ko 7,083 0,708 77ól lvvd(Jalc pí eo ne D, K, kg 7 oon 0,700
0,980

7,70oravská slaniria kq 4,900
udené máso 5,88kg 5,417 1 083 6,50

_ 4,86
ol d VL;, pílecKo b.l(, ko Á /1 1,7 0,442Bratisl nárkv |. 2,750

-^v
0,550 3,30

uvedené cenv sú maximálné



/

6.1

oZ

sa preruší p|ynutie Iehoty sp|atnostj a nová Iehota spIatnosti začne p|ynút'
doručením opravene.J faktúry kupujúcemu,

5,3 Lehota sp|atnosti faktúrje 20 dní odo dňa ich doručenia kupujúcemu.

5 4 Pre úče|y tejto zmluvy Sa za deň úhrady považuje deň odos|ania príslušne.j
finančnej sumy z úótu kupulúceho na účet predávajúceho,

5.5 V cene tovaru 1e zahrnutá kuchynská úprava aj doprava na adresu kupujúceho

Možnost'" .oOllo úpravy ceny

Cenu tovaru je možno menlt'iba na zákIade zmien obchodných podmienok
vyp|ývajúcich zo všeobecne závázných právnych noriem t,.J. pri zmene DPH,
daňových odvodov, a to formou číslovaných písomných doiatkov, 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 pred|oženia zakladá dóvody pre ukončenie zmluvného
Vzt'ah u.

Možnost' .dri"tl]|i prebratie tovaru

7,1 kupujúci si vyhradzuje právo odmietnut'prevziat'tovar z dóvodu nedodržania
kvality a sortimentu a|ebo množstva tovaru, špecifikovaného objednávkou, pokial'
sa zmluvné strany nedohodnú inak,

Práva a povinnoYl||rrtuunli"t .tran

Predávajúci je povinný :

8,'l dodat'predmet kúpy kupujúcemu v požadovanom rozsahu a množstve,
v bezchybnom stave a v dohodnutej kvalite do sk|adu kupujúceho, čo kupu,júci
potvrdí preberajúcim protokolom alebo podpísaním dodacieho Iistu,

Kupujúci je povinný :

8 2 požadovane dodávky objednávat' formou písomnej alebo telefonickej
objednávky, ktorú doruči predávajúcemu nalneskói deň pred ,o.uo.Ó^.
V prípade oneskorenia predložených objednávok predávajúci nemóže byt'
sankcionovaný za neúplné vybavenie objednávky,

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

8,4 Minjmálne množstvo objednaných výrobkov sa nestanovuje. Kupujúci potvrdí
prevzatie výrobkov na dodacom Iiste 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 predávajúceho s dodanim predmetu plnenia uvedený v čl. lll po
termíne podl'a ó|, lV, bodu 4.3 , zap|ati pokutu vb výŠke 0,01o/o z r.loánoiv "-
omeškaného tovaru za každý deň omeškania. Zapíatením zmtuvne1 páruty
nezaniká nárok kupujúceho na prípadnú náhradu škody,

9-1,2 Za omeškanie kupujúceh_o_so zaplatením sp|atnej íaktúry zaplatí kupujúci úrok
z omeškania vo výške 0,02oÁ za každý začalý týždeň omeškania,

prechod };",n'",u"

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

Zodpovednost' }j' 
"nuu, 

a záruka

11,1 predávajúci ručí za v|astnosti predmetu plnenia tak, ako uvedje dobu zárukyjednotlivých výrobkov v dňoch na dodacom liste,

11-2 Predávalúcr nezodpovedá za chyby predmetu p|nenra, po prevzatí tovaru
kupujúcim, ktoré bolj spósobené něsprávnym Škladovaním výrobkov alebo
nesprávnym nakladaním s výrobkami.

11 3 Zm|uvné strany sa dohod|i pre prípad chyby predmetu plnenia, že počas
záruónej doby má kupujúci právo požadovat'a predávajúci povinnóst' bezplatne
odstránit' chyby, resp, vymenjt'tovaí za tovar bézchybný, resp, čerstvý.

11.4 Predávajúci sa zavázuje odstránit' prípadné chyby p|nenia v zmysle bodu .11.3
v óo na,jkratšom možnom čase. spravidla oo z4 tr-oo uplatnenia oprávnenej reklamácie
kupujúceho v prípade ak chyba je neodstránitel'n á, zavázuje sa predávajúci ooJ"t:jo
12 h od zistenia tejto skutočnosti náhradný predmei plnenia.

11 5 kupuj_úcl sa zavázuje, že prípadnú reklamáciu chyby predmetu plnenia uplatní
bezodk|adne po jej zistení pisomnou formou do rút zástupcu pádávajúceho,

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 obchodnéhó zákonníka, i keá'ide o vzt'ah
subjektov, ktorý nespadá pod vzt'ahy uvedené v ustanovení § 261 obchodného
zákonníka.

12-2 Zmluvu je možné menit' alebo dopÍňat' |en formou písomných číslovaných
dodatkov odsúhIasených oboma zmIuvnými stranami, pre platnost' doáatkov
k te.jto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte článku.



/
12.3 Zmluvu je možné zrušiť :

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

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

c/ odstúpit'od zmluvy okamžite pri podstatnom porušení zmluvy.

12-4 Za podstatné porušenie zmluvy považujú zmIuvné strany v zmysle § 345
obchodného zákonnika :

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

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

12.5 Odstúpenie od zmIuvy sa stane účinným dňom doručenia oznámenia druhej
strane,

12.6 Ak nie je v tejto zmluve stanovené inak, právne vzt'ahy z nej vyplývajúce
a vznikajúce sa riadia ustanoveniami obchodného zákonníka a ostatnými
všeobecne záváznýml právnymi predpismi.

12.7 Zm|uva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých po podpisaní obdrží
kupujúci a predávajúci po jednom vyhotovení.

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

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

12-10 Zmluvné strany vyh|asujú, že sa so zmluvou oboznámjli a s jej obsahom
súhlasia, na znak čoho pripájajú svoje podpisy,

V Samoríne, dňa 20 _02_2017

nn

-veoler stefan
majitel'firmy

Pr"ÁiiáiL Lysinová
riaditel'ťa školy


