Kúpna zmluva na dodanie potravín
191/2015
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení postupom podľa ustanovenia § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „Zmluva“)
Zmluvné strany:
Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zap.:
Zast.:
/ďalej len „Predávajúci“/
Obec Dubová
Sídlo:
IČO:
Zast.:
/ďalej len „Kupujúci“/
/ďalej spolu len „Zmluvné strany“/

Dukelská 959/24, 900 01 Modra
328 17 975
SK 1020231553
Tatra banka a.s.
2629061424/1100
Okresný úrad Pezinok: ŽR 107-8291
Róbert Feranec

Hlavná 39, 900 90 Dubová
304 735
Ľudovít Ružička, starosta

Preambula:
Táto Zmluva je uzatvorená na základe Výzvy na predkladanie ponúk 23.2.2015 v súlade
s ustanovením § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Článok I.
Predmet zmluvy
1. Zmluvné strany si touto Zmluvou upravujú vzájomné práva a povinnosti z nej vyplývajúce a za
podmienok v nej ustanovených.
2. Na základe tejto Zmluvy sa Predávajúci zaväzuje Kupujúcemu dodávať predmet kúpy
špecifikovaný v článku II. Zmluvy a to v rozsahu, množstve a lehote podľa jednotlivých
potvrdených objednávok Kupujúceho a Kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy od Predávajúceho
prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu v súlade s článkom III. Zmluvy.
Článok II.
Predmet kúpy a objednávky Kupujúceho
1. Predmetom kúpy sú potraviny špecifikované v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť
tejto Zmluvy v rozsahu a množstve podľa jednotlivých potvrdených objednávok Kupujúceho
v súlade s týmto článkom Zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že predmet kúpy podľa tejto Zmluvy bude zo strany Predávajúceho
dodaný na základe jednotlivých objednávok Kupujúceho najneskôr do 14.00 hod. dňa
určeného ako deň dodania. Objednávka vystavená Kupujúcim na základe tejto Zmluvy a za
podmienok v nej stanovených musí obsahovať okrem údajov o Kupujúcom a Predávajúcom,
odkaz na túto Zmluvu, presnú špecifikáciu predmetu kúpy, množstvo, kúpnu cenu, termín
dodania, miesto dodania, prípadne iné bližšie špecifikácie dodaných potravín alebo ich
dopravy požadované Kupujúcim. Jednotlivé objednávky môžu byť zo strany Kupujúceho
uskutočnené písomne, telefonicky, alebo elektronicky formou e-mailu. Voľba spôsobu
objednávky je v každom jednotlivom prípade na strane Kupujúceho, pričom dôkazné bremeno
ohľadne doručenia objednávky Predávajúcemu znáša Kupujúci.
3. Predávajúci sa zaväzuje objednávku vystavenú Kupujúcim potvrdiť najneskôr do 3 hodín odo
dňa doručenia alebo v tej istej lehote oznámiť Kupujúcemu dôvody, pre ktoré odmietol
objednávku potvrdiť, pričom Predávajúci nesmie odmietnuť objednávku bezdôvodne (za dôvod
na odmietnutie objednávky sa považuje skutočnosť, ak je objednávka vystavená v rozpore
s podmienkami tejto Zmluvy ako aj skutočnosť, že Kupujúci porušil alebo porušuje

ustanovenia tejto Zmluvy). Pre účely tejto Zmluvy sa Zmluvné strany dohodli, že Predávajúci
sa vyjadril k objednávke, pokiaľ oznámenie o odmietnutí alebo potvrdení objednávky odošle
Kupujúcemu poštou alebo elektronicky formou e-mailu v lehote na prijatie objednávky.
4. Jednotlivé objednávky musia byť Predávajúcemu doručené najneskôr do 12:00 hod dňa
predchádzajúcemu dňu určenému ako deň dodania, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú
inak. Zmenu objednávky je Kupujúci oprávnený uskutočniť písomne alebo elektronicky
formou e-mailu doručením Predávajúcemu najneskôr do 12:00 hod. dňa predchádzajúceho
dňu určenému ako deň dodania, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
5. Kupujúci je oprávnený zrušiť objednávku písomne alebo elektronicky formou e-mailu
doručením Predávajúcemu najneskôr do 5 hod. pred požadovaným termínom dodania. Pokiaľ
bude objednávka Kupujúcim zrušená po uvedenej lehote je Kupujúci povinný uhradiť
Predávajúcemu všetky náklady Predávajúceho, ktoré mu v súvislosti s takto zrušenou
objednávkou vznikli.
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Článok III.
Cena predmetu kúpy
Kúpna cena sa vypočíta ako súčet kúpnych cien jednotlivých položiek dodaných
Predávajúcim Kupujúcemu na základe potvrdených objednávok. Ku kúpnej cene bude
pripočítaná DPH vo výške podľa právnych predpisov platných v čase uskutočnenia
zdaniteľného plnenia.
Kúpna cena je splatná mesačne, najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom boli potraviny na základe potvrdených objednávok Kupujúcemu dodané. Kupujúci
sa zaväzuje uhradiť Predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na účet
Predávajúceho na základe faktúr vystavených Predávajúcim s lehotou splatnosti 30 dní odo
dňa uskutočnenia zdaniteľného plnenia. Faktúry budú obsahovať náležitosti daňového
dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení posledných zmien.
Kúpna cena podľa ods. 1 tohto článku Zmluvy zahŕňa všetky náklady spojené s dodaním
potravín vrátane ceny dopravy, balné, poistenie po dobu dopravy, poštovné a pod.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania Kupujúceho s úhradou akýchkoľvek
finančných plnení podľa tejto Zmluvy je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu úrok
z omeškania vo výške podľa platných právnych predpisov a to za každý aj začatý deň
omeškania.
Článok IV.
Miesto a podmienky dodania predmetu kúpy
Miesto dodania predmetu kúpy: Zariadenie školskej jedálne, Hlavná 22, 900 90 Dubová,
pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Čas plnenia je stanovený v potvrdenej objednávke.
Momentom dodania predmetu kúpy sa rozumie deň, kedy je predmet kúpy prevzatý zo strany
Kupujúceho podpisom preberacieho protokolu/dodacieho listu alebo deň, kedy Kupujúci
odmietne predmet kúpy bez odôvodnenia prevziať. V prípade odoslania predmetu kúpy
Kupujúcemu sa uskutočňuje dodanie predmetu kúpy jeho odovzdaním prvému dopravcovi na
prepravu pre Kupujúceho. V prípade, ak je predmet kúpy prepravovaný dopravcom, ktorý
Kupujúceho nezastihne na označenej adrese je dopravca oprávnený predmet kúpy odovzdať
inej plnoletej osobe, ktorá sa na označenej adrese pre dodanie predmetu kúpy nachádza a je
ochotná predmet kúpy prevziať a odovzdať Kupujúcemu.
Pokiaľ si Kupujúci predmet kúpy neprevezme bez uvedenia dôvodu Predávajúcemu zaniká
povinnosť
odovzdať predmet kúpy Kupujúcemu a Kupujúci je povinný nahradiť
Predávajúcemu náklady, ktoré Predávajúcemu vznikli v súvislosti s dopravou predmetu kúpy
Kupujúcemu.
Nebezpečenstvo škody na predmete kúpy prechádza na Kupujúceho momentnom prevzatia
predmetu kúpy. V prípade, ak sa Kupujúci dostane do omeškania s prevzatím predmetu
kúpy, prechádza na Kupujúceho nebezpečenstvo škody momentom, kedy Predávajúci umožní
Kupujúcemu nakladať s predmetom kúpy.

Článok V.
Doba trvania zmluvy
Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
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Zmluvu je možné ukončiť dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy zo strany
ktorejkoľvek zo Zmluvných strán zo zákonných alebo v tejto Zmluve uvedených dôvodov alebo
výpoveďou.
Každá zo Zmluvných strán je oprávnená ukončiť túto Zmluvu výpoveďou, a to aj bez uvedenia
dôvodu vo výpovednej lehote 2 kalendárnych mesiacov, ktorá začne plynúť prvým dňom
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.
V prípade, ak niektorá zo Zmluvných strán poruší ustanovenia tejto Zmluvy je Zmluvná
strana, ktorá Zmluvu neporušila oprávnená v prípade, že Zmluvná strana, ktorá porušila
Zmluvu nevykoná nápravu ani po písomnom upozornení v náhradnej primeranej lehote
poskytnutej jej druhou Zmluvnou stranou, ktorej dĺžka musí byť minimálne 14 dní, odstúpiť
od Zmluvy.
Odstúpenie musí byť uskutočnené písomnou formou a je účinné dňom jeho doručenia druhej
Zmluvnej strane na adresu jej sídla zapísanú v obchodnom registri v čase odosielania
odstúpenia.
Ukončenie tejto Zmluvy sa nedotýka nároku každej zo Zmluvných strán na náhradu škody
vzniknutej z porušenia tejto Zmluvy druhou Zmluvnou stranou. Žiadna zo Zmluvných strán
sa takisto nezbavuje povinnosti vyrovnať svoje záväzky vzniknuté nedodržaním povinností,
vrátane záväzkov vzniknutých po dobu účinnosti tejto Zmluvy.
Článok VI.
Záručná doba a zodpovednosť za vady
Záručná doba predmetu kúpy je odo dňa dodania predmetu kúpy doba uvedená ako dátum
spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti vyznačenej na obale predmetu kúpy.
Kupujúci je oprávnený predmet kúpy odmietnuť prevziať v prípade, ak predmet kúpy nebude
dodaný v požadovanej kvalite, množstve a akosti, riadne zabalený a vybavený na prepravu,
bez akýchkoľvek vád, bez nároku Predávajúceho na zaplatenie ceny predmetu kúpy ale
uplatňovania nároku na náhradu škody.
Zmluvné strany berú na vedomie, že predmetom kúpy sú potraviny, ktoré sa Predávajúci
zaväzuje dodávať v prepravných obaloch zodpovedajúcim hygienickým normám a v súlade
s podmienkami určenými na prevoz predmetu kúpy a jej jednotlivých zložiek. V prípade
porušenie tohto článku Zmluvy, Predávajúci na seba berie plnú zodpovednosť za všetky
škody, vrátane škody na zdraví, ktoré dodaním vadného predmetu kúpy vzniknú a zaväzuje
sa ich uhradiť do 7 dní odo dňa ich vyčíslenia zo strany Kupujúceho.
Kupujúci je povinný prezrieť predmet kúpy bez zbytočného odkladu po prechode
nebezpečenstva škody na predmete kúpy. Reklamáciu týkajúcu sa množstva a druhu
predmetu kúpy je Kupujúci povinný uplatniť u Predávajúceho najneskôr do 24 hodín odo dňa
dodania predmetu kúpy, inak sa na reklamáciu ohľadne množstva a druhu predmetu kúpy
uskutočnenú po uvedenej lehote podľa dohody Zmluvných strán nebude prihliadať.
Ak Kupujúci zistí počas trvania záručnej doby vady predmetu kúpy je povinný uskutočniť
písomnú reklamáciu, v rámci ktorej je povinný uviesť podrobný popis vád a pripojiť dôkazné
prostriedky preukazujúce vady predmetu kúpy.

Článok VII.
Súčinnosť zmluvných strán
1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť a pomoc pri plnení
záväzkov z tejto Zmluvy vyplývajúcich s cieľom naplnenia účelu Zmluvy a navzájom si budú
oznamovať všetky okolnosti a informácie, ktoré môžu mať vplyv na práva a povinnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré si
navzájom poskytnú v súvislosti s touto Zmluvou, a to aj v prípade, ak nebudú oprávnenou
Zmluvnou stranou označené ako dôverné a nevyužijú ich v rozpore s ich účelom pre seba
alebo iného.
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Článok VIII.
Vyhlásenia zmluvných strán
Zmluvné strany, každá samostatne vyhlasuje a zodpovedá, že podmienky stanovené touto
Zmluvou nie sú v rozpore so žiadnym záväzkom, ktorým je táto strana viazaná, či už
zmluvným, vyplývajúcim zo zákona alebo iným a že Zmluva je náležite uzatvorená po
formálnom podpise a doručení sa stane záväznou pre takúto stranu v súlade s jej
podmienkami.
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Zmluvné strany vyhlasujú, že sa zdržia akéhokoľvek konania, ktoré by znemožnilo alebo
sťažilo naplnenie predmetu tejto Zmluvy, ako aj budú riadne a včas plniť všetky povinnosti
uložené im touto Zmluvou. Predávajúci sa zaväzuje nevykonať žiadne úkony, ktoré by mali
alebo mohli mať za následok obmedzenie vlastníckeho práva Kupujúceho k predmetu kúpy,
predovšetkým nezriadiť žiadne vecné bremeno v prospech tretích osôb.
Článok IX.
Záverečné ustanovenia
Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých každý je
považovaný za originál.
Táto Zmluva môže byť zmenená len formou písomných dodatkov po ich odsúhlasení obidvoma
Zmluvnými stranami.
Neuplatnenie alebo oneskorené uplatnenie akéhokoľvek práva alebo právomoci v súvislosti s
touto Zmluvou sa nebude považovať za vzdanie sa takéhoto práva, ani jednotlivé alebo
čiastočné uplatnenie práva nebude brániť následnému alebo ďalšiemu uplatneniu takéhoto
práva, alebo uplatneniu akéhokoľvek iného práva.
Táto Zmluva sa bude riadiť slovenským právnym poriadkom. Na práva a povinnosti explicitne
neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia platných právnych predpisov
SR. Práva a povinnosti uložené touto Zmluvou, ako i pojmy ňou používané, sa budú vykladať
a aplikovať v súlade s príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov, ako aj
obchodných zvyklostí a praxe.
Všetky úkony, správy, dokumenty, upomienky a iné informácie posielané jednou zmluvnou
stranou druhej zmluvnej strane v súvislosti so Zmluvou elektronickou poštou sa považujú za
riadne doručené druhej zmluvnej strane momentom ich odoslania druhej zmluvnej strane na
jej mailovú adresu uvedenú v Zmluve alebo na inú adresu, ktorú táto zmluvná strana
oznámila doručujúcej zmluvnej strane. Písomnosti zasielané poštou sa považujú za doručené
dňom prevzatia listiny adresátom, najneskôr však uplynutím siedmich dní odo dňa odoslania
písomnosti, pokiaľ sa písomnosť dostala do dispozičnej sféry druhej zmluvnej strany
(adresáta). Ak druhá zmluvná strana v tejto lehote oznámi doručujúcej zmluvnej strane, že
listina jej nebola doručená, bude jej doručený opis tejto listiny.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu dôkladne prečítali, jej obsahu, právam a
povinnostiam z nej pre nich vyplývajúcich úplne porozumeli a zaväzujú sa ich v celom rozsahu
bezvýhradne plniť, ich vôľa je slobodná a vážna, ako aj prostá akéhokoľvek omylu a na znak
súhlasu ju vlastnoručne podpisujú, čím Zmluva nadobúda platnosť.
Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu tejto Zmluvy
obidvoma Zmluvnými stranami.
Zmluvné strany sa dohodli, že dňom platnosti Zmluva zároveň nadobúda účinnosť za
podmienky jej predchádzajúceho zverejnenia, a to v rozsahu a spôsobom určeným platnými
právnymi predpismi.

Spis 191/2015
V Dubovej, dňa 14.4.2015
Podpísaný vlastnou rukou

podpísaný vlastnou rukou

_____________________________________

________________________________________

Predávajúci

Kupujúci
Obec Dubová
Ľudovít Ružička, starosta

Zverejnená: 4.5.2015
Účinná od: 5.5.2015

Príloha č. 1 Kúpnej zmluvy na dodanie
potravín

Cena v
Euro
CPV

03222110-7
03200000-3
15500000-3
15613300-1
03200000-3
15850000-1
15850000-1
15850000-1
15850000-1
15850000-1
15850000-1
15850000-1
15850000-1
03200000-3
03222110-7
15830000-5
15830000-5
03200000-3
15863000-5
15332200-6
15898000-9
15332200-6
15332200-6
15540000-5
03212200-2
15330000-0
15870000-7
15870000-7
15871000-4
03212200-2
15330000-0
03200000-3
03200000-3

Názov tovaru

Banány
brokolica
bryndza
cereálie
Cesnak
cestovina – fliačky
cestovina - frkacule
cestovina – kolienka
cestovina – mrvenica
cestovina - písmená
cestovina - rezance
cestivina - špagety
cestovina - tarhoňa
cibuľa
citróny
cukor kryštálový
cukor práškový
cvikľa sterilizovaná
čaj
dojčenská výživa
droždie
džem ovocný
džem slivkový
Eidam (ekvivalent)
fazuľa
fazuľové struky
Granko (ekvivalent)
gulášové korenie
horčica
hrach
hrášok sterilizovaný
hrozno
hrušky

bez DPH

Cena v
Euro
DPH

Cena v
Euro
s DPH

15811000-6
03200000-3
15551300-8
15870000-7
03200000-3
03200000-3
15330000-0
03200000-3
15330000-0
15332200-6
15330000-0
15330000-0
15330000-0
15330000-0
15870000-7
15870000-7
15870000-7
15870000-7
15871000-4
15870000-7
15870000-7
15612000-1
15330000-0
15112000-6
15112000-6
15330000-0
15870000-7
03200000-3
15870000-7
03110000-5
03222110-7
15530000-2
15111100-0
15110000-2
15110000-2
15831600-8
03200000-3
15511000-3
03200000-3

chlieb
jablko
jogurt
kakao
kaleráb
kapusta hlávková
kapusta kyslá
karfiol
kápia
kečup
kel mrazený
kompót broskyňa
kompót čerešňa
kompót marhuľa
korenie celé čierne 20g
korenie pečené kura 20g
korenie mleté čierne 20g
korenie nové celé 20g
korenie tekuté
kôpor 20g
klinček 20g
krupica detská
kukurica
kuracie prsia
kurčatá
lečo
list bobkový 10g
ľadový šalát
majorán 20g
mak mletý
mandarinky
maslo
mäso - hovädzie
mäso - karé bravčové
mäso - stehno bravčové
med
melón
mlieko polotučné
mrkva

15612000-1
15612000-1
15332200-6
15871000-4
15400000-2
15131220-3
15613300-1
15870000-7
03200000-3
15870000-7
15811000-6
15811000-6
15811000-6
15811000-6
15870000-7
03222110-7
15330000-0
03200000-3
15870000-7
03200000-3
15220000-6
03211300-6
15220000-6
15330000-7
15131230-6
15510000-6
15510000-6
15872400-5
15811000-6
03200000-3
15870000-7
15830000-5
03212200-2
15131410-2
15500000-3
15220000-6
15500000-3
15330000-0
03200000-3

múka hladká
múka polohrubá
nutela
ocot
olej
oravská slanina
ovsenné vločky
paprika červená mletá 20g
paprika zelená
pažítka sušená 20g
pečivo
pečivo - kakaové
pečivo - lupačka
pečivo - vianočka
petržlenová vňať 20g
pomaranč
rajčiakový pretlak
rajčiaky
rasca 20g
reďkovka
ryba - tilápia
ryža
sardinky
sirup
slovenská klobása
smotana
smotana kyslá
soľ
strúhanka
šampiňóny
škorica mletá 20g
škoricový cukor 20g
šošovica
šunka
tavený syr
tuniak
tvaroh
uhorky sterilizované
uhorky šalátové

03142500-3
15830000-5
15870000-7
03200000-3
03200000-3
15870000-7

vajcia
vanilkový cukor 20g
vegeta (ekvivalent)
zelenina polievková
zemiaky
zlatý klas 40g (ekvivalent)

