
Kúpna zmluva 

č. 112014 
uzavretá podľa § 409 až 4 70 Obchodného zákonnika v zneni neskorších predpisov medzi 

týmito zmluvnými stranami: 

Čl. 1. 
Zmluvné strany 

v 

Predávajúci: S it~"- 1-,1 V AN C. O -
Sídlo: !:1 o 1.. rv ~- '\,'l R. ~ldi ~ . ~ 2.5 f' 3 <- - ~ 2.; ~) 
Zastúpen~·: " 0 \.\2:;1\J'o\'.. ~ S. l' 0 \l.. l\;: li\J•" 1 S. "- .t~ \) 
Názov bank)•: -' ~ 
číslo účtu : '2 4 fi O ~ \ ~S \ O ~CO 
IČO: 'l1. "'o ~~o 3 
DIČ: ~o 'lo 21. "111, 51 
IČ DPH : ~o 'lo l.t. "1 H1. 
Označenie. registra: t, _-\_i o - (, ~~~\~~~'l 
Číslo zápisu: 

(ďalej len .. predávajúci"') 

Kupujúci: 
Sídlo" 
Zastúpený: 
Číslo účtu : 
Názov banky: 
IČO: 
DIČ: 

M:aterská škola 
Komenského~. 1137/37,926 01 Sereď 
Bc. h •eta Fraňová, riaditel'ka §koly 
1124330751/0200 
VÚ8 Banka, exp. Sereď 
37839993 
2021674523 

(ďalej len " kupujúci") 

čt. n. 
Predmet zmluvy 

Predávajúci sa zaväzuje dodať a predal' a kupujúci sa zaväzt!ic prevziať a zaplatiť za dodanie 
tovaru - chlieb, p« ivo kúpnou cenou podľa Čl. lll. tejto kúpnej zmluvy (ďalej len .. tovar"). 
Tovar bude počas trvania zmluvy dodaný v sortimente a množstve podľa prílohy č.2 tej to 
kúpnej zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje plniť množstvo dodaného tovaru podľa požiadavky 
kupujúceho. Skutočne odobraté množstvo bude spresnené na základe samostatných 
objednávok kupujúceho. 

Čl. IJI. 
Kúpna cena 

Zmluvná cena je dohodnutá v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách. v znení 
neskorSich predpisov podl'a cenníka platného v čase uzatvorenia tejto zmluvy (viď príloha ). 
Zmluvná cena tovaru je stanovená v €, vrátane DPH. Predávajúci garantuje výšku zmluvnej 
ceny potravín počas trvania 12 mesiacov od podpisu zntluvy. V prípade zákonnych zmien 
v oblasti DPH, dovoznej prirážky. cla alebo v prípade zmeny vsn1pných nákladov vSeobecne 
vyhlásených. môže byť kúpna cena upravená formou vzájomne odsúhlaseného dodatku 
kúpnej zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje pri jednotlivých dodávkach tovaru kupujúcemu 



uvádzať na dodacom liste. a lebo na nadobúdacom doklade, ktorý sa na tovar vzťahuje., platnú 
cenu tovaru podľa záväzného cenníka. 

Čl. IV. 
Platobné podmienky 

Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny po dodaní tovaru. Úhrada faktúr 
prebehne výhradne prevodným príkazom prostredníctvom penažného ústavu kupujúceho. 
Predávajúci vystaví faktúru za dodaný tovar na základe dodacieho listu. Faktúra musí 
obsahovať náležitosti daňového dokladu. V prípade. že faktúra nebude obsahovať uvedené 
náležitosti, je kupujúci oprávnen)' ju vrátiť predávajúcemu na doplnenie. V takomto prípade 
sa preruší plynutie lehoty splamosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením 
opravenej faktúry kupujú~emu. Lehota splamosti faktúry je 30 dní od jej doručenia. 

Čl. V. 
Dodacie podmienky 

Predávajúci je povinný kupujúcemu dodat' tovar, odovzdat' doklady - dodací list, ktoré sa na 
tovar vzťahujú. a umožniť kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru v súlade so 
zmluvou. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu do 3 pracovných dní od obdržania objednávky 
od kupujúceho resp. podľa dohody Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar tak. aby 
podiel čerpania doby spotreby tovaru zo strany predávajúceho nepresiahol 1/3 podielu 
z celkovej doby spotreby, ak sa zmluvné strany nedohodli inak. 

Čl. VI. 
Čas a miesto plnenia predmetu zmluvy 

Dodanie tovaru bude predávajúcim zabezpečované dovozom podľa dohody s odberateľom do 
skladu potravin do sídla verejného obstarávateľa 

Čl. vu. 
Vlastnícke práva 

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím. 

Čl. Vili. 
Zmluvné pokuty a úrok z omeškania 

Predávajúcemu v-.aliká právo účtovať kupujúcemu úrok z omeškania vo ryške 0,02 % 
z fakturovanej kúpnej ceny. za každý aj začatý deň omeškania úhrady laktúry. 
V prípade nedodania tovaru predávajúcim v dohodnutej dodacej lehote, vzniká kupujúcemu 
právo účtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo vyške 0,02 % z kúpne,j ceny nedodaného 
tovaru, za každý aj začatý deň omeškania. 
V prípade omeškania predávajúceho so splnením termínu v)'meny poškodeného tovaru 
zaplati predávajúci kupujúcemu zmluvnú pokutu za každy deň omeškania vo ryške 0.02 % 
z ceny poškodeného tovaru. 

Čl. IX. 
Zodpovednosť za vady tovaru a záručné podmienky 

Zmluvné strany sa budú riadiť § 422 a nasl. Obchodného zákonníka. ktoré upravujú nároky 
zo zodpovednosri za vady. Kupujúci prípadne reklamácie. vady tovaru, uplatní bezodkladne 
po ich zistení písomnou, faxovou fom1ou, alebo osobne do rúk oprávneného zástupcu 
predávajúceho. Predávajúci je povinný sa písomne vyjadril' k reklamácii do 5 dni po j "'j 



uplatnení. Ak sa v tejto dobe nevyjadrl. znamená to jeho súhlas s opodstatnenosťou 
reklamácie. Kupujúci môže požadovať výmenu poškodeného tovaru bezplatne v lehote do 20 
dni od reklamácie. Predávajúci zodpovedá za to. že tovar bude spôsobilý k zmluvnému účelu 

a že počas záručnej doby bude mať dohodnutú kvalitu a vlastnosti 

Čl. x. 
Zánik a vypovedanie zmluvy 

Platnosť zmluvy je mož:né ukončif vzájomnou dohodou zmluvných strán, alebo výpoveďou 
ktoroukol'vek zo zmluv11ých strán. bez uvedenia dôvodu výpovede. vždy len písomnou 
formou. Vypovedná lehota je l mesiac a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho 
kalendárneho mesiaca po doručeni výpovede druhej zmluvnej strane. 

Čl. Xl. 
Záverečné ustanoven ie 

Zmluva sa uzatvá ra na dobu od 01.01.2014 do 31.12.2014. 
Vzťahy touto zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka v platnom znení a ostatn)'mi vseobecne záväznymi platnymi právnymi predpismi 
Slovenskej republiky. 
Mcnit' a dopÍňať túto zmluvu je možné iba formou písomného dodatku zmluvnych strán. 
ktoré budú neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy. 
Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vypl)'vajúce z tejto zmluvy budú prednostne 
riešiť rokovanJm o možnej zhode. 
Zmluva je vystavená v dvoch rovnopisoch, z ktor)'ch každy má platnosť originálu. Kupujúci 
obdrži jeden rovnopis a predávaj úci jeden rovnopis. 
Zmluva nadobúda platnosť a úči1111osľ dňom podpisu zástupcov oboch zmluvnych strán. 
Zmluvné strany prehlasujú. že zmluve porozumeli, s jej obsahom súh lasia, pokladajú ho za 
dôverny a zaväzuje sa neinfonnovať a jej obsahu tretie strany bez písomného súhlasu druhého 
zmluvného partnera. na z:nak čoho pripájajú svoje podpisy. 

}l! U!) l V ...................... dňa: 

Za predávajúcehoÍ: j -
(i, ' ,f\ 

V Seredi dňa: 

Za kupujúceho: 

Bc. lv~raňová 
riad itel'ka MS 



TABCKA t . l 
Dodávka na chlieb pečivo počas 1 roka 

Materská !kola, ul. Komenského č.ll37/37, 926 Ol Sereď 

Por. Názov tovaru Balenie Merná Poeet./mn.MJ Cena Cena Spolu cena Spolu cen3 

íslo Typ ednotka na 12 mes. bez DPH s DPH bez DPH s DPH 

1 Chlieb čierny soog kg &2s o go o,n S~2, ko ~ol s~ 

2 Chlieb čierny lOOOg Kg 2620 0,12 o S!.~ l ~H~I l.Hl,LS 
3 Chlieb celoz. Ražný 

4 Ro!ok celounný 

5 Rožok tukový 50g kg 120 o ~o o ~L ~( - 11115 Jo 
6 Granát 75g kg 120 A O) ~,li~ 'IH~, !~Jlf ol 
7 Vianočka mramorová l4oog kg 90 !l·so !;to .-n>;.- fi~L-

S Sendvič soog kg se o ~It 11 n& l!~ - rt lto 
9 Sendvič krájaný 

10 Makovka 75g kg 64 1 · 1,f<O liU. ' tD,to 
ll Rožok l upačka 

12 Hrebeň lekvár 70g kg so l , !i 'l- "3 08 AH, !io ~~ ~ .· 

13 Slimák čokoláda 

14 Slimák škorica 
15 Mufinka 60g kg 35 !i.- ~ .• AIS '~o · 
16 Bábovka mini 

17 Závin makový 200g kg 70 l.E l,~o •st,S ~ 1i1 · 
18 Závin orechový 

19 Závin kakaový 
20 Bratislavský rožok 50g ]kg 1s s.~'1 1 ot1 n,(c ro5 rt 
21 Croisant plnený 

22 Buchtička plnená 1sg kg 3o 1 l. l ~ 11~ 21o 10 n~,4t 

Spolu 

podpis a pečiatka uchádzača 
T F ,. Č 

v 


