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KÚPNA ZMLUVA  
na dodávku potravín  

 
uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov a § 3zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 
predpisov 

 
medzi zmluvnými stranami : 
 
Kupujúci:  Stredná odborná škola 
Názov:  Stredná odborná škola 
Sídlo:   Ul. slovenských partizánov 1129/49, 017 01  Považská Bystrica 
zastúpený:  Ing. Ján Kunovský, riaditeľ SOŠ 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu:  7000504593/8180 

 
IBAN:   SK56 8180 0000 0070 0050 4593 
BIC:   SPSRSKBA 
IČO:   42141443 
DIČ:   2022670661 
IČ DPH:  SK2022670661 
(ďalej ako "kupujúci") 
 
a 
 
Predávajúci: 
Obchodné meno: Bidfood Slovakia s.r.o. 
Sídlo:    Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom 915 01  
zastúpený:   Ing. Petr Sekula, konateľ 
Bankové spojenie: ČSOB 
IBAN:    SK48 7500 0080 1006 1102 2233 
IČO:                        34152199 
DIČ:                        2020168359 
IČ DPH:                     SK2020168359 
Registrovaný:  OR vedený Okresným súdom v Trenčíne, odd. Sro, vložka 11529/R 
 (ďalej ako "predávajúci") 

 
Čl. I 

Predmet zmluvy 
 

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava dodacích, platobných, fakturačných a ďalších obchodných 
podmienok, za ktorých sa predávajúci zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar. 

2. Na základe tejto zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar – „Mliečne 

výrobky rôznych druhov, Syrárske výrobky“, podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 

tejto zmluvy, určený čo do presného množstva a druhu kupujúcim v objednávkach. 
Predpokladané množstvo jednotlivých položiek sa môže v priebehu roka meniť, predmet 
obstarávania nebude dodaný jednorázovo. 

3. Predávajúci sa zaväzuje objednaný tovar dodať kupujúcemu do určeného miesta dodania 
a odovzdať kupujúcemu doklady vzťahujúce sa na dodaný tovar, ktorý bude dodávaný v I. 
triednej kvalite. 

4. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar za podmienok podľa tejto zmluvy prevziať a zaplatiť 
zaň predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto 
zmluve. 
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Čl. II 

Kúpna cena a platobné podmienky 
 

1. Cena tovaru je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. 
o cenách v znení neskorších predpisov v súlade s predloženou cenovou ponukou 11.398,17 
€ (slovom: Jedenásťtisíctristodeväťdesiatosem eur a 17 centov) bez DPH na dodávku tovaru 
zo strany predávajúceho, ktorá je Prílohou č. 1 tejto zmluvy. Ceny uvedené v cenovej 
ponuke sú uvedené s príslušnou sadzbou DPH a sú stanovené vrátane dopravy tovaru do 
miesta dodania.  

2. Právo na zaplatenie kúpnej ceny za objednaný tovar vzniká predávajúcemu riadnym, t.j.        
v množstve a kvalite podľa tejto zmluvy, ako aj  včasným dodaním objednaného tovaru do 
určeného miesta  a prevzatie tovaru kupujúcim. 

3. Dohodnutú kúpnu cenu je kupujúci povinný zaplatiť na základe faktúry vystavenej 
predávajúcim, ktorej prílohou bude kópia potvrdeného dodacieho listu. Faktúra je splatná do 
14 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť faktúru v termíne jej 
splatnosti. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania fakturovanej sumy z účtu 
kupujúceho v prospech účtu predávajúceho. 

4. Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov SR. 
V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, kupujúci je oprávnený vrátiť 
ju predávajúcemu na prepracovanie (doplnenie, opravu). V takom prípade začne plynúť nová 
lehota splatnosti dňom doručenia opravenej faktúry kupujúcemu. 

5. Elektronická fakturácia v zmysle zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii 
a centrálnom ekonomickom systéme v platnom znení sa umožňuje a kupujúci akceptuje 
predloženie elektronickej fakturácie.  

6. Zmeny cien tovaru je možné meniť len na základe zmien DPH, daňových odvodov a to 
formou dodatku odsúhlaseného oboma zmluvnými stranami, takto zmenená kúpna cena sa 
upravuje prvým dňom účinnosti zmien DPH, daňových odvodov. 

7. Odberateľ si vyhradzuje právo zmeniť zazmluvnené množstvo tovaru pri uvedenej položke 
pri zachovaní jednotkových cien a celkovej ceny predmetu zákazky. 

 
Čl. III 

Objednanie tovaru 
 

1. Kupujúci bude objednávať tovar telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom obchodného 
zástupcu – CALLCENTRUM - Nové Mesto nad Váhom 032/774 2850, 0912 058 150 , e-
mail: callcentrum.nm@bidfood.sk 

2. Predávajúci doručenú objednávku potvrdí e-mailom, alebo osobne najneskôr do 2 hod. 
nasledujúceho pracovného dňa, po jej obdržaní. Zmluvné strany sa dohodli, že za potvrdenie 
objednávky kupujúceho sa považuje aj dodanie tovaru podľa tejto objednávky, t.j. 
v požadovanom množstve a kvalite. 

 
Čl. IV 

Dodanie tovaru 
 

1. Predávajúci je povinný dodať objednaný tovar kupujúcemu v termíne určenom kupujúcim 
v objednávke. 

2. Predávajúci sa zaväzuje realizovať dodávku tovaru denne v pracovných dňoch podľa potreby 
od 06:00 do10:00 do 24 hodín od objednania. 

3. Predávajúci je povinný dodať objednaný tovar do miesta dodania, ktorým je: 
SOŠ ŠJ Ul. slovenských partizánov, 1129/49 Považská Bystrica, sklad,  
kontaktná osoba: Mgr. Marianna Ferencová, vedúca stravovacieho úseku e-mail: 
kuchyna.sou@centrum.sk, tel. č. 042 432 27 26 

4. Predávajúci súčasne s dodávkou tovaru doručí kupujúcemu faktúru, na ktorej kupujúci 
potvrdí prevzatie tovaru a uvedie eventuálne výhrady spojené s prevzatím tovaru. Jedno 
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vyhotovenie faktúry ostane kupujúcemu. Ak tovar bude zo strany kupujúceho vrátený podľa 
článku V. bod 3. tejto zmluvy z dôvodu jeho vád, bude sa tovar považovať za nedodaný. 

 
 
 

Čl. V 
Akosť tovaru a záruka 

 
1. Predávajúci je povinný a zaručuje sa dodávať tovar v akosti a kvalite zodpovedajúcej 

právnym predpisom a hygienickým normám platným v čase ich dodania, spolu so súvisiacimi 
dokladmi. Dovoz tovaru musí byť zabezpečený v dopravnom prostriedku spĺňajúcom 
hygienické predpisy. 

2. V prípade, ak ide o tovar, ktorý má čitateľne vyznačenú dobu spotreby (trvanlivosti), vzťahuje 
sa na tento tovar vyznačená doba spotreby (trvanlivosti). Dodaný tovar bude len v 1. 
akostnej triede  a maximálne v 1/3 záručnej doby. 

3. V prípade vád zistených pri dodaní tovaru je kupujúci oprávnený vadný tovar neprevziať 
a vrátiť ho predávajúcemu späť na náklady predávajúceho. Tieto vady kupujúci uvedie 
v dodacom liste. 

4. Zistené vady kupujúci oznámi predávajúcemu, ktorý je povinný zabezpečiť bezplatné 
odstránenie vady alebo uspokojenie iného nároku z vád bez zbytočného odkladu, najneskôr 
však do 5 dní od oznámenia vady. 

 
Čl. VI 
Obaly 

 
1. V prípade ak predávajúci bude dodávať tovar na vratných obaloch (euro paletách, 

prepravkách a pod.), druh a počet vratných obalov je povinný vyznačiť na dodacom liste 
podľa článku IV. bod. 4. tejto zmluvy. Obeh vratných obalov bude založený na výmennom 
systéme a predávajúci nebude kupujúcemu fakturovať cenu vratných obalov. Kupujúci bude 
vratné obaly, v ktorých bol uložený tovar, vracať predávajúcemu pri nasledujúcej dodávke 
tovaru, najneskôr však do 3 mesiacov od ich obdržania. V prípade ukončenia zmluvného 
vzťahu je kupujúci povinný vrátiť predávajúcemu obaly do 30 dní od poslednej dodávky. 
Náklady spojené s vrátením vratných obalov znáša predávajúci. 

 
Čl. VII 

Doba platnosti zmluvy a ukončenie zmluvy 
 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do dňa jej účinnosti od 01. 07. 2021 do 30. 06. 2022 
2. Zmluvu je možné ukončiť: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán,  
b) zánikom zmluvnej strany bez právneho nástupcu, 
c) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán i bez udania dôvodu. Výpovedná 

lehota je 3 mesiace a začína plynúť od nasledujúceho mesiaca po písomnom doručení 
výpovede druhej zmluvnej strane. 

d) odstúpením od zmluvy v prípade závažného porušenia ustanovení tejto zmluvy. Pre tento 
prípad sa zmluvné strany dohodli, že závažným porušením ustanovení tejto zmluvy je 
najmä opakované omeškanie predávajúceho s dodávkou tovaru podľa článku IV. ods. 2. 
tejto zmluvy (3 a viac krát) alebo objednávky, jeho výmeny alebo odstránenie vád.  
Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné, odôvodnené a musí byť doručené druhej 
zmluvnej strane, inak je neplatné. Zmluva sa zrušuje dňom nasledujúcim po doručení 
oznámenia o odstúpení zmluvy druhej zmluvnej strane alebo márnym uplynutím lehoty 
na vyzdvihnutie zásielky na pošte. 

 
Čl. VIII 

Sankcie 
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1. V prípade omeškania predávajúceho s dodávkou tovaru podľa článku IV. ods. 2. tejto 
zmluvy, vzniká kupujúcemu právo na uplatnenie zmluvnej pokuty voči predávajúcemu vo 
výške 0,5% z hodnoty objednaného tovaru za každý deň omeškania s dodávkou tovaru. 
Základom pre výpočet zmluvnej pokuty je cena s DPH. 

2. Vyúčtovanú zmluvnú pokutu podľa bodu 1. tohto článku zmluvy je predávajúci povinný  
uhradiť kupujúcemu ako oprávnenej zmluvnej strane v lehote 30 dní odo dňa jej uplatnenia. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa viaže zmluvná 
pokuta nie je dotknuté právo domáhať sa zároveň aj náhrady škody. 

 
Čl. IX 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Predávajúci nie je oprávnený postúpiť pohľadávky z tejto zmluvy v zmysle § 524 a nasl. 

zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len 

“Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho.  Právny úkon, ktorým 

budú postúpené pohľadávky predávajúceho v rozpore s dohodou podľa predchádzajúcej 

vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas kupujúceho je zároveň 

platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas 

štatutárneho orgánu kupujúceho. 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ust. § 5a zákona  č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 

prístupe k  informáciám v znení neskorších predpisov, v spojení s  ust. § 47a  zákona č. 

40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov na webovom sídle 

kupujúceho. 

3. Zmeny a doplnky k tejto zmluve môžu byť vykonané len písomnými a očíslovanými 

dodatkami podpísanými zmluvnými stranami. 

4. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatnými súvisiacimi 

právnymi predpismi SR. 

5. Predmetná zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 

dve jej vyhotovenia. 

6. Zmluvné strany potvrdzujú svojím podpisom, že sa oboznámili so znením tejto zmluvy, 

súhlasia s ním a prehlasujú, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za inak jednostranne 

nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

 

v Novom Meste nad Váhom, dňa 1.6.2021                           v Považskej Bystrici, dňa 2.6.2021 

 

Predávajúci:                                                                              Kupujúci: 

...........................................                                                       ...................................................... 

 

 

 

 

..........................................                                                        ...................................................... 

Ing. Petr Sekula, konateľ spoločnosti     Ing. Ján Kunovský 

v. z. Ing. Daniel Dlugoš, splnomocnenec     riaditeľ SOŠ   

na základe splnomocnenia zo dňa 01.06.2021                                                                                                                                                                                                                       


