KÚPNA ZMLUVA
uzatvorená v zmysle ustanovení § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
Čl. 1.
1.1 Kupujúci:

Základná škola s materskou školou Šarišské Bohdanovce
082 05 Šarišské Bohdanovce 179

V zastúpení štatutárneho orgánu: RNDr. Monika Kaľatová
Kontaktná osoba zodpovedná za
plnenie zmluvy vedúca ŠJ :

Anna Merkovská

Bankové spojenie:
IČO:

37876805

DIČ:

2021676591

Telefón:

051/7781132

Telefón školská jedáleň:

051/7781125

1.2 Predávajúci
Obchodný názov firmy:

Ľubomír Tkáč

Miesto a sídlo:

Kráľovce 116, 044 44 Kráľovce pri Košiciach

V zastúpení štatutárneho orgánu: Ľubomír Tkáč, Kráľovce 116, 044 44 Kráľovce pri
Košiciach
Bankové spojenie:
IČO:

40 441 920

DIČ:

1031511459

IČ DPH:

SK 10 31 511 459

Telefón:

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu na dodávku tovaru, ktorá je výsledkom zadania
výberového konania v súlade zo zákonom č.343/2015 z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. 2
Predmet zmluvy
2.1 Predávajúci sa zaväzuje po dobu platnosti tejto zmluvy dodávať kupujúcemu na základe písomných
objednávok formou objednávkového formulára odovzdaním obchodnému zástupcovi tovar:
5.skupina verejného obstarávania – ovocie a zelenina, 8. skupina verejného obstarávania zemiaky a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť
kúpnu cenu vo výške podľa čl. 4 tejto zmluvy.
Čl. 3
Dodania tovaru
3.1 Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar do miesta sídla kupujúceho, k rampe
školskej jedálne ZŠ s MŠ v Šarišských Bohdanoviec č.179.
3.2 Ak predávajúci uskutočňuje dodanie tovaru jeho odoslaním, účinky dodania nastanú až
odovzdaním tovaru dopravcom kupujúcemu v mieste podľa čl. 3.1 tejto zmluvy.
3.3 Predávajúci je povinný dodať tovar bez zbytočného odkladu odo dňa doručenia
objednávky kupujúceho. V prípade telefonickej objednávky kupujúceho je povinný objednaný
tovar dodať kupujúcemu do 24 hodín od telefonickej požiadavky bez ohľadu na to, kedy mu
bude doručená písomná objednávka.
3.4 Dodanie tovaru potvrdí kupujúci na dodacom liste. Pre potreby riadneho materiálového
zaúčtovania u kupujúceho doplní predávajúci ceny podľa zmluvy.
Čl. 4
Cena tovaru
4.1 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy, ktorá bola stanovená v súlade so zákonom
č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov. Cena je maximálna a jej zmena počas trvania
zmlúv je možná len na základe písomnej dohody odsúhlasenej obidvoma stranami formou
dodatku k zmluve a výlučne z dôvodu zmeny právnych predpisov alebo vyššej moci. V prípade,
ak ceny preukázateľne vzrastú o viac ako 5% oproti cenám na komoditnej burze v čase
predloženia cenovej ponuky, dôjde medzi zmluvnými stranami k vzájomnému rokovaniu o ich
úprave. Povinnosť rokovať o zmene ceny v tomto prípade zaniká, ak podnet nepodá žiadna zo
zmluvných strán v lehote 30 dní od zmeny cien na komoditnej burze. V prílohe č. 1 tejto zmluvy
sú uvedené zmluvné ceny.
Čl. 5
Platobné podmienky
5.1 Predávajúci vyfakturuje expedovaný tovar kupujúcemu a faktúru s dodacím listom
odovzdá príjemcovi tovaru pri prevzatí tovaru podľa čl. 3.

5.2 Faktúra spracovaná v súlade s platnými právnymi predpismi (zákonom č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve, zákonom č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty) a odovzdaná v troch
originálnych výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:
- označenie predávajúceho a kupujúceho, peňažný ústav, číslo účtu,
- IČDPH, DIČ predávajúceho a IČO kupujúceho,
- názvy tovarov, jednotkové množstvá, jednotkové ceny bez DPH, ceny celkom bez DPH,
- DPH celkom, celková cena s DPH,
- číslo zmluvy a deň jej uzatvorenia,
- celková fakturovaná suma,
- dodací list.
5.3 Splatnosť faktúr je 30 dní od vystavenia faktúry, kupujúci môže po dohode s predávajúcim
na základe finančných možností skrátiť dobu splatnosti. Platba sa bude realizovať po dodaní
a prevzatí predmetu obstarávania a podpísaní dodacieho listu kupujúcim v súlade s touto
zmluvou.
5.4 Po dodaní tovaru a následnej fakturácii bude vykonaná kontrola cien (zmluvné ceny =
fakturované ceny). V prípade nedodržania zmluvnej ceny bude faktúra vrátená na opravu
dodávateľovi. Lehota splatnosti počas tejto doby neplynie.
5.5 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo
obsahové nedostatky. V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa
doručenia opravnej faktúry.
5.6 Vystavenie faktúry vylučuje dodatočné nároky predávajúceho na úpravu ceny.
5.7 Kupujúci sa zaväzuje uhradiť cenu dodávky tovaru podľa fakturácie na účet predávajúceho
v termíne splatnosti.
5.8 Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavok.
Čl. 6
Množstvo, akosť, vyhotovenie a obal tovaru
6.1 Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v množstve uvedenom v objednávke.
6.2 Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v akosti, ktorá zodpovedá účelu použitia
a spĺňa kvalitatívne parametre podľa príslušných noriem.
6.3 Predávajúci je povinný zabaliť tovar podľa platných podmienok pre jednotlivé výrobky.
6.4 Predavajúci je povinný dodržiavať nariadenie vlády SR - zásady pre zvýšenie bezpečnosti
a kvality nakupovaných surovín pre hromadné stravovanie.

Čl. 7
Prechod vlastníctva a nebezpečenstva škody na tovare
7.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru, len čo mu bol tovar odovzdaný a osobou
zodpovednou za plnenie zmluvy prevzatý.
7.2 Rovnako na kupujúceho prechádza aj nebezpečenstvo škody na tovare.
Čl. 8
Nedostatky tovaru a záruka za akosť
8.1 Predávajúci zodpovedá za faktické aj právne nedostatky tovaru.
8.2 Predávajúci prehlasuje, že dodaný tovar bude spôsobilý na obvyklé použitie a zachová si
obvyklé vlastnosti po dobu trvanlivosti, resp. do dňa dátumu spotreby, to neplatí, ak kupujúci
nedodržal všetky podmienky výrobcu tovaru určené na jeho skladovanie a používanie.
8.3 Zjavné nedostatky tovaru je kupujúci povinný písomne reklamovať bez zbytočného
odkladu.
8.4 Skryté nedostatky tovaru je kupujúci povinný reklamovať do konca doby trvanlivosti
dodaného tovaru. Za skrytý nedostatok sa považuje aj nedostatok, ktorý je možné zistiť až po
rozbalení tovaru.
8.5 Oznámenie o skrytých nedostatkoch musí obsahovať: 1) číslo zmluvy, 2) názov, označenie
reklamovaného tovaru, 3) presný popis nedostatkov tovaru a uvedenie nároku z nedostatku
tovaru, ktorý si kupujúci uplatňuje.
8.6 V prípade akýchkoľvek nedostatkov dodaného tovaru môže kupujúci:
- požadovať poskytnutie plnenia predávajúceho podľa tejto zmluvy,
- požadovať náhradný tovar výmenou za poškodený tovar,
- požadovať odstránenie poškodeného tovaru alebo odstúpiť od zmluvy,
8.7 Predávajúci je povinný písomne oznámiť kupujúcemu svoje stanovisko k reklamácii
v lehote 14 dní od jej doručenia. Márnym uplynutím tejto lehoty platí, že predávajúci uznal
reklamáciu za oprávnenú. V prípade potreby predávajúci dodá tovar okamžite ešte raz a až po
vyriešení reklamácie sa bude riešiť úhrada.
8.8 V prípade, že predávajúci uzná reklamáciu za oprávnenú, je povinný splniť nároky
kupujúceho z nedostatkového tovaru v lehote 14 dní od uplynutia lehoty podľa čl. 8.6 tejto
zmluvy. Ak predávajúci reklamáciu za oprávnenú neuzná, prizvú sa na posúdenie závažnosti,
rozsahu a príčin zistených nedostatkov odborníci výrobcu tovaru a nezávislého orgánu
kontroly tovaru, ktorí vystavia posudok o skutkovom stave reklamácie a určia povahu

zistených nedostatkov na tovare. Náklady s tým spojené hradí strana, ktorá spor prehrala.
Formu a spôsob úhrady je vecou dohody oboch strán. V prípade, že k dohode o úhrade
nákladov a vybaveniu reklamácie nedôjde, reklamácia bude ďalej uplatnená v zmysle
príslušných právnych predpisov.
Čl. 9
Iné dojednania
9.1 Predávajúci je povinný písomne oznámiť kupujúcemu existenciu akýchkoľvek skutočností,
ktoré môžu ohroziť splnenie povinností dodať tovar a to najneskôr 24 hodín po ich zistení
a navrhnúť kupujúcemu náhradné plnenie predmetu zmluvy.
9.2 Kupujúci je oprávnený neodobrať celkové predpokladané množstvo tovaru z dôvodov
nedostatku finančných prostriedkov, alebo organizačných a prevádzkových zmien.
Predávajúci nemá z toho dôvodu právo na ušlý zisk.
9.3 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od 01.09.2018 do 31.08.2019, podpisom oboch
zmluvných strán nadobúda platnosť.
9.4 V prípade neuskutočnenia alebo neplatnosti VO v nasledujúcom školskom roku sa doba
platnosti zmluvy môže zo strany kupujúceho predĺžiť o dobu, ktorú vymedzí kupujúci.
Ukončenie takto stanovenej doby oznámi kupujúci predávajúcemu 10 pracovných dní pred jej
uplynutím.
Čl. 10
Zmluvné pokuty a úroky z omeškania
10.1 V prípade, že predávajúci nedodá objednaný tovar včas, je povinný zaplatiť kupujúcemu
pokutu vo výške 0,05% z ceny nedodaného tovaru za každý deň omeškania.
10.2 V prípade omeškania kupujúceho z úhradou kúpnej ceny je kupujúci povinný zaplatiť
predávajúcemu úrok z omeškania vo výške podľa § 369 ods. 2 obchodného zákonníka.
10.3 V prípade, že predávajúci nesplní nároky kupujúceho z poškodeného tovaru v lehote
dohodnutej v zmluve, je povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 50,00.-eur za
každý začatý týždeň z omeškania.
10.4 Zmluvná strana je oprávnená požadovať náhradu škody spôsobenej porušením
povinností na, ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta alebo úroky z omeškania v prípade, že
vzniknutá škoda prevyšuje dohodnutú zmluvnú pokutu alebo úroky z omeškania.
10.5 Ak si predávajúci uplatní voči kupujúcemu faktúru podľa článku 5.2 tejto zmluvy kúpnu
cenu, ktorá je vyššia ako cena, ktorá bola medzi stranami dohodnutá, je predávajúci povinný
zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 100.-eur a to za každú nesprávne vystavenú
faktúru. Týmto dojednaním nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody, ktorá mu
bola spôsobená a to aj vo výške presahujúcej dohodnutú zmluvnú pokutu.

Čl. 11
Odstúpenie od zmluvy a výpoveď
11.1 Od zmluvy možno odstúpiť, ak došlo k porušeniu zmluvy podstatným spôsobom bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa dotknutá zmluvná strana o porušení dozvedela. V prípade
nepodstatného porušenia zmluvy možno od zmluvy odstúpiť iba v prípade, že druhá strana
bola na možnosť odstúpenia od zmluvy písomne upozornená a bola jej poskytnutá dodatočná
primeraná lehota na zjednanie nápravy, minimálne 7 dní a maximálne 14 dní.
11.2 Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje aj opakovaná nesprávna, prípadne
nekompletná fakturácia kúpnej ceny (čl. 5.4 tejto zmluvy).
Čl. 12
Záverečné ustanovenia
12.1 Záväzkový vzťah založený touto zmluvou sa spravuje zákonnom č.513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov.
12.2 Zmluva môže byť zmenená alebo doplnená iba písomnou formou.
12.3 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden je určený pre predávajúceho
a jeden pre kupujúceho.
12.4 Zmluvné strany sa zaväzujú, že akékoľvek spory, ktoré vzniknú pri plnení tejto zmluvy
budú prednostne riešiť vzájomnou dohodou. V prípade, že akýkoľvek pokus o zmier bude
neúspešný, obráti sa zmluvná strana, ktorá sa bude cítiť poškodená vo svojich právach, na
príslušný slovenský súd. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vznikli na základe
tejto zmluvy, nie je možné postúpiť na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu
druhej zmluvnej strany.
12.5 Zmluvná strany zmluvu prečítali, porozumeli jej a na znak súhlasu s jej obsahom ju
dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

Dátum podpisu: 31.8.2018
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Kupujúci

