
                                      KÚPNA ZMLUVA NA DODANIE TOVARU_____________________
                                                            (ďalej len zmluva)

uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka a § 117  Zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

                                                        medzi zmluvnými stranami

                                                                    

                                                                        I. 

                                                             Zmluvné strany

Kupujúci:     Stredná odborná škola obchodu a služieb T. Vansovej 2, 955 01 Topoľčany  

                       Zastúpený:  Mgr. Milanom  Naňom -  riaditeľom 

                      IČO:  00893480                                                                                                                    

                      DIČ:  2020419665                                  IčDPH: SK2020419665  /pri pod.činnosti/         

                      Bankové spojenie: Štátna pokladnica   Bratislava                                                               

                     IBAN : SK50 8180 0000 0070 0030 8373,    SK43 8180 0000 0070 0030 8402

                                                                                                                                (ďalej len „kupujúci“)

a

Predávajúci:   Michal Švec MFM – fruit, Streďanská 1796, Topoľčany 955 01

                         Zastúpený : Michal Švec

                        IČO:   34 670 211

                        DIČ:   1020088872                                 IčDPH :  SK1020088872                     

                       Zapísaný v obch. registri  Okresný úrad Topoľčany, číslo živ.registra 406 - 6935

                       Bankové spojenie:  VÚB, a.s. Topoľčany

                       Číslo účtu : 1158817859/0200  

                                                                                                (ďalej len „predávajúci“)

II. Preambula

         Kupujúci  použil postup verejného obstarávania –   podľa § 117   zákona  č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

III.Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zásobovanie kupujúceho ovocím a zeleninou podľa   špecifikácie
uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Súčasťou dodávky je aj doprava ,  naloženie a vyloženie
tovaru na miesto určenia. Obaly musia byť v súlade s Potravinovým kódexom a zákonom č.
152/1995 o potravinách v štátnom jazyku s údajmi : názov tovaru, hmotnosť tovaru, dátum
spotreby. Dodávku predmetu zákazky požadujeme  zabezpečiť vozidlom  a v obaloch, ktoré
spľňajú požiadavky na prepravu týchto výrobkov.

      Jedná sa o zásobovanie uvedeným predmetom zákazky pre hlavnú činnosť a   zásobovanie 
      uvedeným druhom tovarov pre potreby podnikateľskej činnosti. 



IV. Dodacie podmienky

1.Predávajúci  sa zaväzuje dodať predmet zákazky  zmluvy v množstve podľa telefonickej 
objednávky. Kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať.

2.Miestom dodania Stredná odborná škola obchodu – budova školského internátu – nákladná 
rampa– Mudroňa 2, Topoľčany.

3.Množstvo tovaru z celkového množstva bude upresňované objednávkami  kupujúceho tak, aby
bola zabezpečená kvalita dodávaného tovaru z hľadiska záruky, druhu výrobku a počtu 
stravujúcich sa  študentov  a  zamestnancov v školskej jedálni , ako i cudzích stravníkov.

       4.     Termíny a frekvencia dodania: -1krát do týždňa.

       5.     Spolu s predmetom dodania budú kupujúcemu odovzdané  doklady: * dodacie listy.

                                                                                V. Kúpna cena

1 Cena tovaru je stanovená v súlade so Zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a  vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v eurách. 

*   Cena tovarov je uvedená v cenovej špecifikácií, ktorá tvorí prílohu č. l tejto zmluvy

*   Do ceny tovaru uvedenej v Prílohe č. 1 v priebehu platnosti zmluvy je prípustné  pre-  

     mietnuť len  zmenu sadzby DPH, daňové odvody a pod.

*   V cene tovaru je zahrnutá doprava a vyloženie tovaru na miesto určenia kupujúcim. 

      2.    Ceny sú uvedené v štruktúre jednotkovej ceny bez DPH a ceny upravenej podľa zákona č. 

             222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov t.j. vrátane DPH a výška DPH.

Cena bez DPH      36 554,30  €

10, 20 % DPH        4 604,69  €

Cena s DPH       41 158,99  €

                    

                    Slovom  ´= štyridsaťjedentisícstopäaťdesiatosemeur 99 centov=

3.   Zmena ceny smerom dole je prípustná kedykoľvek.

4    Kupujúci neposkytuje predávajúcemu preddavok na dodaný tovar. 

5.   Kúpna cena je splatná na základe faktúr predávajúceho, ktoré budú kupujúcemu odovzdané po vy- 
      konaní objednávky a dodaní tovaru. Faktúry musia obsahovať náležitosti daňového  dokladu a špe-

      cifikáciu ceny. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. Pre účely tejto zmluvy

      sa  deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu kupujúceho objednáva-

        teľa na účet  predávajúceho.

1. V prípade,  že  faktúra  bude  obsahovať  nesprávne  údaje  alebo  neúplné  údaje,  kupujúci  je
oprávnený ju vrátiť a predávajúci  je povinný faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť
alebo vystaviť novú  a lehota splatnosti začne  plynúť až dňom daľšieho doručenia. 



2. Právo na zaplatenie dohodnutej sumy  vzniká predávajúcemu riadnym a včasným plnením
jeho záväzku.

VI. Možnosť a spôsob úpravy ceny

1.  Cenu  tovaru  je  možno  meniť  len  na  základe  zmien  obchodných  podmienok  vyplývajúcich  zo
všeobecne záväzných právnych noriem napr. zmien DPH, daňových odvodov a to formou doplnkov
odsúhlaseného oboma zmluvnými stranami.  Takto zmenená kúpna cena sa  upravuje  prvým dňom
budúceho  mesiaca nasledujúceho po podpísaní doplnku ku zmluve. Nepodpísanie dodatku  o  zmene
ceny do 30 dní od jej predloženia zakladá dôvody pre ukončenie zmluvného vzťahu.

VII. Možnosť odmietnuť prebratie tovaru

1.  Kupujúci  si  vyhradzuje  právo odmietnuť prevziať tovar  z dôvodu nedodržania  akosti, štruktúry
alebo množstva tovaru špecifikovaného objednávkou, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

2. Ak predávajúci poruší povinnosti ustanovené touto zmluvou, má tovar vady. Za vady tovaru sa
považuje aj dodanie iného tovaru, než určuje táto zmluva.

                                                                      
                                            VIII.   Práva a povinnosti zmluvných strán
Predávajúci je povinný :

1.  Dodať  predmet  kúpy  kupujúcemu  riadne  a včas  v požadovanom  rozsahu  a množstve,
v bezchybnom stave  a v dohodnutej kvalite do skladu kupujúceho na základe dohody, čo potvrdí
podpísaním dodacieho listu.

2.  Predmet kúpy zabaliť alebo vybaviť  na prepravu spôsobom, ktorý je obvyklý pre takýto tovar
v obchodnom styku na jeho uchovanie a ochranu.

Kupujúci je povinný: 

1. Kupujúci je povinný požadované dodávky objednávať na základe dohody formou telefonickej
       objednávky, ktorú doručí predávajúcemu najneskôr do 48 hodín pred rozvozom. 

2. V objednávke je kupujúci povinný uviesť množstvo a sortiment tovaru , požadovaný deň
 expedície.

3.  Zaplatiť za tovar kúpnu cenu a prevziať tovar v súlade s touto zmluvou.

  IX.   Zmluvné pokuty a sankcie

1.    Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovné zmluvné
pokuty:

a)  Za omeškanie predávajúceho s dodaním predmetu kúpy je kupujúci oprávnený žiadať  pokutu vo
výške 0,02 % z hodnoty predmetu kúpy za každý deň z omeškania.  Zaplatením zmluvnej  pokuty
nezaniká nárok kupujúceho na prípadnú náhradu škody.

b)  Za omeškanie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny má predávajúci nárok na  úrok z omeškania
vo výške 0,02% z nezaplatenej ceny za každý deň omeškania.

X.    Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody za veci

     Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy dňom prevzatia tovaru.



 XI.      Zodpovednosť za vady a záruka

1. Na predmet zmluvy sa vzťahuje záruka :   podľa potravinového  kódexu alebo podľa dátumu
vyznačenom na obale tovaru. 

2. Záruka sa nevzťahuje na chyby, ktoré boli spôsobené  neodbornou manipuláciou kupujúceho,
 nedodržaním prevádzkových podmienok, živelnou pohromou alebo iným než obvyklým zaobchá-
dzaním.

                                               XII.  Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany dohodli na tom, že záväzkový vzťah, vzniknutý na základe tejto zmluvy sa riadi
ustanoveniami Obch. zákonníka , nakoľko ide o vzťah subjektov, ktorý  spadá pod vzťahy uvedené
v ustanovení § 261 odst. 2 Obchodného zákonníka.

2. Zmluva je vyhotovená v dvoch  vyhotoveniach, z ktorých jednu si ponechá predávajúci a jednu 
kupujúci.

3.  Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilí na právne úkony v celom rozsahu,  zmluvné prejavy sú 
dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej,  že táto zmluva vyjadruje 
ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni  ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj 
súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi

4.  Zmluva nadobúda účinnosť jej podpisom.

5.  Táto Zmluva podlieha zverejneniu v súlade s §5 a Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v platnom znení, nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle kupujúceho.

6.  Zmluva sa uzatvára od 1.3.2022  na dobu určitú – 12 mesiacov.

V Topoľčanoch ,   dňa 28.2.2022

Kupujúci :                                                                            Predávajúci :

–––––––––––––––––––––––––-                                          –––––––––––––––––––––––––––

  Mgr.Naňo Milan - riaditeľ                                                      Michal  Švec
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