
Zmluva na dodanie tovaru č.0412017

d'a|ej len zmIuva

uzatvorená pod|'a § 409 a nasl. zákona č,513/1991 'Zb. obchodného zákonnika v zneni
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, g31 01Šamorín
zastúpená : PaedDr, Editou Lysinovou - riaditel'kou ško|y - štatutárom
kontaktná osoba : Zuzana Csól|eová - vedúca školskej jedálne
lČo: oo160407
D|Č: 2021151693
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
CísIo účtu: 7000491999/8180

(d'ale1 len,,kupujúci")

a

'l,2, 
^TC 

- JR, s.r.o,, Stará Prievozská2,821 09 Bratislava
zastúpený : lng, JarosIav Út|y, konatel' spoločnosti
lCO:35760532
DlČ:2020231939
lČ DPH : sK2o2O231939
Bankové spojenie : VÚB,
Císlo účiu : 1637380957/0200
Zapisaný v obch, reg. Obv,okres Trenčín odd,Sro , vl, 13324lR

(d'aIej Ien,,predávajúci")

ll.
preambula

2 j ráto zmluva ,je uzavreíá podl'a ustanovení § 409 až 47O Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov a podl'a § 11zákona č.2512006 Z.z. o verejnom
obstarávaní medzi týmito zm|uvnými stranami, Zm|uvné strany uzatvárajú túto
zmluvu na dodanie tovaru



lll.
Predmet zmluvy

Predmetom teJto zmluvy le zásobovanie kupujúceho potravtnami ( Vjd priloha ) pod|apotreby straVoVacej prevádzky školst<ej jedáln'e

Množstvo a rozsah predmetu zmluvy pre zmluvné obdobie bude predávajúciv pInej miere rešpektovat',

!]:9?"?']Ý.' dodá predmet plnenia zm|uvy vo v|astnom mene a na VlastnúzodpoVednost',

lV,
Dodacie podmienky

Predávajúcr sa zavázu]e dodat',predmet zmluvy podl'a čl, lll tejto zmluvy - potravinyv množstve podJ'a písomnej alebo te|efonicke; áÚJ.;ňy
kupujúci sa zavázuje, že dodaný predmet plnenia prevezm e a zaptati dohodnutúcenU

Miestom dodaniaje Školská 1edáIeň pri Gymnáziu M.R.Štefánika Šamorín
Množstvo tovaru predmetu obstaráVania z celkového množstva predmetuobstarávanja bude upresňované objednávkami ,;;řu;; "k;p"lúceho 

tak, abybola zabezpeóená kvallta Dotravin ž r,''ruJi.l".a,.ur,v.lri,nřuliroor,u a množstvoPodl'a počtu stravujúcrch ." z.1ou 
" 
,u,i;.l;;il;' ' " "

'' lffl::,!,:1dmetom 
plnenia budú kupujúcemu odovzdané nasledovné doklady :

- faktúra za dodaný tovar

XlpnY'"un"

5.1 Cena za splnenie predmetu zmluvy v rozsahu čl, lIl je stanovená dohodouzmluvných strán v zmysle § 2 zákóna Nn sn e.rai1'996 Z,z, o cenách takto ,(vid ceny uvedené v príJohÓ),

5.2 Kúpna cena 1e splatná na základe daňových dokIadov /faktúr/ predávajúceho.Faktúry mus|a obsahovat' náležjtosti d.ňó"Jň;"kl;ju a špecifikáciu ceny.V prípade, že faktúra nebude obsahov"t; 
"ar"zitášii 

,ěianovené zákonom,kupujúci je oprávnený vrátrt ju predávaj;."r, ;;jň"enie, V takomto pripade
:: jlT::_ip]y""tie íehoty spiatnosti a Úvá lenotá .Ói"ino.t, začne pIynút,oorucenlm opraVenej íaktúry kupUjúcemu,

5,3 Lehota splatnosti íaktúrje 15 dni odo dňa ich doruóenia kupujúcemu.

'O |,j:^1._"]y ]",lo 
zmjyvy sa za.deň úhrady považuje deň odoslania prís|ušnejílnancne] sumy z úctu kupujúceho na účet predávalúceňo,

5.5 V cene tovaru je zahrnutá doprava na adresu kupujúceho,

3,1

4.1

3-2

4.2

4.3

4,4

lu



Možnost'a 
"oUY"lO 

Oo."u, 
"unu

Cenu tovaru 1e možno menit' iba na základe zmlen obchodných podmienok
vyplývalúcich zo všeobecne záváznÝch právnych noriem t,j, pri zmene DPH,
daňových odvodov, a to formou óís|ovaných pisomných dodatkov, ktoré budúplatné ak budú riadne potvrdené a podpisané 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 zak|adá dóvody pre Ůkonóenie zmluvného
Vzt'ah u.

Možnost' 
"drni"tJ,]|i 

prebratie tovaru

7,1 kupujúci si vyhradzuje právo odmietnut' prevziat'tovar z dóvodu nedodržania
kvaIjty a soňimentu alebo množstva tovaru, špeciíikovaného objednávkou, pokiat'
sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Práva a povinnoYll|).ruunY"t 
"tran

Predávajúci je povinný ;

8,í dodat'predmet kúpy kupulúcemu v požadovanom rozsahu a množstve,
v bezchybnom stave a v dohodnutej kvalite do skladu kupujúceho, čo kupujúclpotvrdí preberajúcim protokolom alebo podpísaním dodaciáho listu,

Kupujúci je povinný :

8 2 požadovane dodávky objednávat' formou písomnej alebo telefonickej
objednávky, ktorú doručí predávajúcemu na.ineskói deň pred ,or.ro.á^-
V prípade oneskorenia predložených objednávok predávajúci nemóže byt'sankcionovaný za neúpIné vybavenie objednávky.

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

8,4 Mjnimálne množstvo ob,iednaných výrobkov sa nestanovuje. Kupujúci potvrdí
prevzatlé výrobkov na dodacom liste v hmotnostných jednotkách,

lx,
zmluvné pokuty

9.1 Pre, pripad.nedodržania podmienok tejto zmIuvy dohodli zmIuvné strany
nasIedovné zmIuVné pokuty ]

9.1_1 Za omeškanje predávajúceho s dodaním predmetu plnenia uvedený v č|, lll po
termíne pod|'a čl. lV, bodu 4,3 , zap|atí pokutu vo vyŠke 0,01oÁ z hoónoty
omeškaného tovaru za každý deň omeškania. Zapiatením zmluvne1 pokuty
nezaniká nárok kupujúceho na prípadnú náhradu škody.

6,1

6.2



|/'

9-1 .2 za omeškanie kupujúceho so zaplatením splatnej faktúry zaplatí kupu.iúci úrok
z omeškanta vo výške O,02o/o za každý začatý týždeň omeškania,

x.
prechod vlastníctva

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

Zodpovednost' )j' 
"nru, 

a záíuka

11,1 Predávalúci ručí za vlastnosti predmetu p|nenia tak, ako uvedie dobu záruky
jednot|ivých výrobkov v dňoch na dodacom ]iste,

11,2 Predávajúci nezodpovedá za chyby predmetu plnenia, po prevzatí tovaru
kupujúcim, ktoré boIi spósobené nesprávnym skladovaním výrobkov alebo
nesprávnym nakIadaním s výrobkami.

11,3 Zmluvnó strany sa dohodli pre prípad chyby predmetu plnenia, že počas
záruónel doby má kupujúci právo požadovat'a predávajúci povinnost'bezplatne
odstránit'chyby, resp, vymenit'tovar za tovar bezchybný, resp, čerstvý,

11-4 Predávajúci sa zavázuje odstrán jt' prípadné chyby plnenia v zmysle bodu .] 1,3
v čo najkratšom možnom čase, spravidla do 24 h od up|atnenia oprávnenej reklamácie
kupulúceho, v prípade ak chyba je neodstrán ite|'ná, zavázuje sa predávajúci dodat'do
12 h od Zistenia tejto skutočnosti náhradný predmet plnenia,

11 5 Kupu1úci sa zaváA)je, že prípadnú rek|amáciu chyby predmetu plnenia up|atní
bezodkladne po je1 zistení písomnou formou do rúk zástupcu predávajúceho,

Spoločné 
" 
.ruJlinU ustanovenia

12.1 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že závázkový vzt'ah, vzniknutý na základe
tejto zm|uvy, sa riadi ustanovenjami obchodného zákonnika, i ked'ide o vzt'ah
subjektov, ktorý nespadá pod VZt'ahy uvedené v ustanovení § 261 obchodného
zákonn íka,

12_2 Zmluvu je možné menit' alebo dopiňat' len formou písomných číslovaných
dodatkov odsúhlasených oboma zmIuvnými stranami. pre pIatnost' doáatkov
k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o ce|om texte č|ánku,

12_3 Zmluvu je možné zrušit' .

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

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

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

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

a/ predávajúci opakovaným aIebo zavineným omeškanímdodávok spósob í
závažné nedostatky v zásobovaní kupulúceho

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



I

'l2.5 Odstúpenie od zm|uvy sa stane účinným dňom doručenia oznámenia druhej

strane.

12,6 Ak nie je v tejto zmluve stanovené inak, práVne vzťahy z nej VyplýVajúce

a vznik,a;úce ia riadia ustanoveniami obchodného zákonníka a ostatnými

všeobecne záváznými právnymi predpismi,

12.7 Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch,_z ktotých po podpísaní obdrží

kupujúci a predávajúci po jednom vyhotovení,

12.8 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými

stranami.

12,9 Zmluva sa uzatvára na dobu t.j, od 1.03,2017 do 28,02,2018,

12,10 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom

súhlasia, na znak čoho pripájajú svoje podpisy,

V Šamoríne, dňa 20.02,2017

15 t'{AR,2017

l

é,


