KÚPNA ZMLUVA
uzatvorená podľa § 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov medzi
Odberateľ:

Stredisko sociálnej starostlivosti
ul. V. Clementisa 51, 917 01 Trnava
Zapísaný:
Zriadené uznesením č.15/1993, MZ Mesta Trnava
V zastúpení:
JUDr. Vlastimil Očenáš
IČO:
17639760
IČ DPH:
SK 2021176245
DIČ:
2021176245
Bankové spojenie: č.ú. 64833-212/0200
(ďalej len “Odberateľ“)
Dodávateľ:

Demifood spol. s r.o.
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Zapísaný:
Obchodný register vložka číslo 13283/R - Zbl
V zastúpení:
p. Žaneta Žišková
IČO:
36324124
IČ DPH:
SK 2020183396
DIČ:
2020183396
Bankové spojenie: č.ú. 6625457008/1111
(ďalej len “Dodávateľ“)
I.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Dodávateľa dodať Odberateľovi tovar – rôzne
potravinové výrobky podľa objednávky Odberateľa spôsobom a za podmienok stanovených
v tejto zmluve. Odberateľ sa zaväzuje za dodaný predmet zmluvy zaplatiť dohodnutú cenu
podľa výsledkov verejného obstarávania ukončeného elektronickou aukciou z dňa
13.05.2014.
2. Špecifikácia tovaru je súčasťou Protokolu z elektronickej aukcie, ktorý je neoddeliteľnou
súčasťou tejto zmluvy.
II.
Miesto a čas plnenia
1. Miesto plnenia tejto zmluvy sú prevádzky Odberateľa:
a) Detské jasle, Hodžova č. 38, Trnava,
b) Vývarovňa, Mozartova č. 10, Trnava,
c) Vývarovňa, Vl. Clementisa č. 51, Trnava,
d) Zariadenie opatrovateľskej služby, Hospodárska č. 62, Trnava.
2. Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednaný tovar do miesta plnenia určeného Odberateľom
v objednávke do 24 hodín od objednania tovaru. Spolu s dodaním objednaného tovaru doručí
Odberateľovi vystavenú faktúru.
III.
Povinnosti zmluvných strán
1. Dodávateľ je povinný:
a) na základe objednávok dodať tovar v čase a mieste plnenia dohodnutom s Odberateľom,

b) zabezpečiť dodávku uvedeného tovaru vlastnými dopravnými prostriedkami, na vlastné
náklady, pri dodržaní všetkých hygienických noriem a ochrany tovaru pred jeho poškodením
a znehodnotením,
c) vystaviť daňový doklad (faktúru) pri odbere tovaru, s presným vyznačením dodaného
tovaru, množstva a ceny tovaru a doručiť daňový doklad kupujúcemu s dodacím listom pri
doručení tovaru,
d) zodpovedať za kvalitu dodaného tovaru podľa platných noriem akosti.
2. Odberateľ je povinný:
a) predložiť objednávky na tovar písomne, telefonicky, faxom príp. mailom najneskôr 1deň
pred požadovaným dňom plnenia,
b) prevziať tovar podľa čl. 1 tejto zmluvy a prevzatie tovaru potvrdiť na faktúre,
c) zaplatiť za tovar dohodnutú cenu, v súlade s výsledkom verejného obstarávania, podľa
vystaveného daňového dokladu.
IV.
Spôsob určenia ceny a fakturácia
1. Cena za tovar je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov. Cena vo faktúrach je uvádzaná bez DPH, DPH a celková cena s DPH.
Cena je uvádzaná k jednotlivým položkám za 1kus bez DPH, v cene sú zarátané aj náklady na
dopravu. Cena je uvádzaná v eurách.
2. Cena za predmet zmluvy je konečná, v ktorej sú zahrnuté všetky náklady na dodanie tovaru
a je výsledkom verejného obstarávania. Cena sa počas trvania platnosti tejto zmluvy nemôže
meniť. Dokladom o stanovenej cene za plnenie predmetu tejto zmluvy je protokol
elektronickej aukcie, ktorý tvorí prílohu č. 1. tejto zmluvy.
3. Splatnosť faktúry je 20 dní od vystavenia faktúry. Financovanie je bez preddavkov.
4. V prípade, že Odberateľ neobdrží faktúru do 5 dní od jej vystavenia, splatnosť faktúry sa
posúva od doby jej doručenia Odberateľovi.
V.
Akosť a označovanie tovaru
1. Dodávateľ ručí Odberateľovi, že dodávaný tovar je označovaný v zmysle zákona
č. 152/1995 Z. z. o potravinách v platnom znení v štátnom jazyku na každom spotrebiteľskom
obale týmito údajmi: obchodný názov výrobku, meno a sídlo výrobcu, baliarne, distribútora,
dovozcu, údaj o množstve, dátum výroby a dátum najneskoršej spotreby.
2. Dodávateľ ručí Odberateľovi, že dodávaný tovar zodpovedá platným normám akosti.
Zodpovedá za kvalitu výroby až do finálneho predaja spotrebiteľovi pred ukončením záruky.

VI.
Reklamácie
1. Odberateľ je povinný reklamovať vady dodávky v kvalite a kvantite, prípadné iné
reklamačné dôvody písomnou formou bez zbytočného odkladu. Dodávateľ sa zaväzuje, že
všetky uznané reklamačné nároky bude vysporiadavať finančnými dobropismi.
2. Zmluvné strany súhlasia, že prípadný spor, ktorý môže vzniknúť s touto zmluvou bude
riešený na úrovni štatutárnych zástupcov. Ak dohoda nebude dosiahnutá, zmluvné strany
budú postupovať zákonným spôsobom.

VII.
Platnosť zmluvy
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to odo dňa jej účinnosti po dobu jedného roka.
2. K ukončeniu zmluvy môže dôjsť písomnou dohodou oboch zmluvných strán alebo
odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia povinností vyplývajúcich
z ustanovení tejto zmluvy podľa ustanovení Obchodného zákonníka. V prípade nesplnenia
povinností vyplývajúcich z ustanovení čl. II a čl. III ods. 1, písm. a) a ods. 2, písm. c) tejto
zmluvy, sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie zmluvných povinností.

VIII.
Sankcie
1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade oneskorenej úhrady faktúry môže
Dodávateľ žiadať úrok z omeškania vo výške 0,05% z hodnoty nezaplateného záväzku až do
jeho zaplatenia.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že Odberateľ je oprávnený požadovať od predávajúceho
zaplatenie zmluvnej pokuty za nedodanie celého objednaného tovaru, v čase na ktorom sa
dohodli zmluvné strany v objednávke a to vo výške 50,00 € za každý i začatý deň omeškania.
Kupujúci je oprávnený požadovať popri zmluvnej pokute aj náhradu škody spôsobenej
porušením povinností, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, pričom sa zmluvná pokuta
nezapočíta na náhradu škody.
IX.
Záverečné ustanovenia
1. Na právne vzťahy, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia
Obchodného zákonníka v platnom znení.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola
uzatvorená na základe vzájomnej dohody, podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne
a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok.
3. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, každá zo zmluvných strán obdrží po
jednom vyhotovení.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Strediska sociálnej starostlivosti, ktorým je
internetová stránka Strediska sociálnej starostlivosti www.sss.trnava.sk. Táto zmluva bola
zverejnená dňom 03.06.2014
V Trnave dňa
Za Dodávateľa:

Za Odberateľa:

(signet)
............................................................

(signet)
............................................................

Žaneta Žišková

JUDr. Vlastimil Očenáš

Príloha č.1

