
Kúpna zmluva 

uzavretá podľa ust. § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov a v spojení s ust. § 3 ods. 2 zák. č. 25/2006 Z.z. O verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

I. 
Zmluvné strany 

Kupujúci: Základná škola 
Zastúpený: PaedDr. Krzysztof Siwiec 
IČO: 34028226 
Sídlo organizácie: Komenského 959, 905 01 Senica 
Tel. č.: 034/6512677 FAX: 034/6512677 
Bankové spojenie: Dexia a.s., Senica 
Číslo účtu: 9214579004/5600 
ďalej len „kupujúci" 

Predávajúci: Mika Gastro 
IČO: 47052988 
DIČ: 2023710062 
Sídlo organizácie: Slnečná 886/40 

Dolné Lovčice 
91927 

Tel. č.: 0948506007 
Bankové spojenie: SLSP 
Číslo účtu: 5039567883/0900 
ďalej len „predávajúci" 

II. 
Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je: dodanie potravinového tovaru pre Základnú školu v Senici. 

III. 
Termín dodania a miesto plnenia 

Termín dodania na neurčito. Miestom plnenia je Základná škola, Komenského 959, 
905 01 Senica. 



/ 
IV. 

Povinnosti zmluvných strán 

Predávajúci je povinný: 
a) na základe objednávok dodať tovar v Čase a mieste plnenia dohodnutom s kupujúcim, 
b) predávajúci zabezpečí dodávku uvedeného tovaru pri dodržaní všetkých hygienických 

noriem, 
c) predávajúci sa zaväzuje vystaviť daňový doklad (faktúru). 

Kupujúci je povinný: 
a) predložiť objednávky na tovar (telefonicky príp. písomne faxom) najneskôr 1 deň pre 

požadovaným dňom plnenia, 
b) prevziať tovar a prevzatie tovaru potvrdiť na dodacom liste, resp. faktúre, 
c) zaplatiť za tovar dohodnutú cenu podľa vystaveného daňového dokladu. 

V. 
Kúpna cena a platobné podmienky 

Cena za predmet tejto kúpnej zmluvy je stanovená podľa prílohy č. 1 (tabuľka č. 1), ktorá 
tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Tovar, ktorý nieje uvedený v prílohe č. 1 tejto 
zmluvy sa riadi podľa aktuálneho ponukového'cenníka dodávateľa. Cena je uvádzaná v 
Eurách vrátane DPH. 
Cena tovaru uvedeného v prílohe Č. 1 je konečná a nemôže sa meniť. 

Financovanie bez preddavkov, doba splatnosti faktúry do 30 dní odo dňa doručenia 
kupujúcemu. 
Faktúra bude obsahovať tieto údaje: 
obchodné meno, sídlo, ICO, číslo faktúry, deň zdaniteľného plnenia, deň vystavenia faktúry, 
deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa 
má finančná čiastka uhradiť, fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastka DPH v 
percentách a v € a celková fakturovaná suma, meno osoby, ktorá faktúru vystavila. Ak faktúra 
nebude úplná alebo nebude obsahovať správne údaje, bude vrátená predávajúcemu. Tento je 
povinný predložiť novú faktúru, v tomto prípade lehota splatnosti faktúry sa odvíja od 
termínu predloženia novej faktúry. 

Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade oneskorenej úhrady faktúry môže predávajúci 
žiadať úrok z omeškania vo výške 0,05 % z hodnoty nezaplateného záväzku až do jeho 
zaplatenia. 

Faktúra sa považuje za uhradenú dňom prijatia dlžnej čiastky na účet predávajúceho. 

VI. 
Záruka kvality za dodanie predmetu zákazky 

Kvalita dodávaného tovaru zodpovedá štandardným požiadavkám na potravinársky tovar 
dodávaný v rámci SR. Kupujúci je povinný reklamovať nedostatky tovaru v množstve a 
kvalite do 24 hodín. 
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VII. 
Odovzdanie a prevzatie 

Dodaný tovar predávajúcim bude preberať a hodnotiť osobitne k tomu poverený zamestnanec. 

VIII. 
Ukončenie zmluvy 

K ukončeniu zmluvy môže dôjsť písomnou dohodou oboch zmluvných strán, výpoveďou, 
alebo odstúpením podľa Obchodného zákonníka. 

IX. 
Právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy 

Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v 
znení noviel. V prípade, ak si ktorákoľvek zo zmluvných strán neplní povinnosti stanovené 
zmluvou, je druhá strana oprávnená: 

odstúpiť od zmluvy 
žiadať náhradu preukázateľne vzniknutej škody 

X. 
Riešenie sporov 

Zmluvné strany súhlasia s tým, že prípadný spor, ktorý môže vzniknúť v súvislosti s touto 
zmluvou, bude v prvej etape riešený na úrovni štatutárnych zástupcov. Ale dohoda nebude 
dosiahnutá, zmluvné strany budú postupovať zákonným spôsobom a spor bude riešený cestou 
príslušného súdu. 

XI. 
Záverečné ustanovenia 

Tato zmluva nadobúda platnosť dňom podpísanie zmluvnými stranami a uzatvára sa na dobu 
neurčitú. Zmluvu je možné doplňovať a meniť so súhlasom oboch strán a to iba písomne 
formou dodatkov. 
Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, každá zo zmluvných strán obdrží po jednom 
vyhotovení. 
Zmluvné strany uzatvorili túto zmluvu po vzájomnej dohode, bez nátlaku a na dôkaz svojej 
vôle podpísali svojimi podpismi. 


