
 

                                                        Kúpna zmluva 
                                  o odbere pekárenských výrobkov uzavretá medzi: 

 

 

KUPUJÚCIM: 

 

 

 

Názov:                         „JESEŇ ŽIVOTA“, Zariadenie sociálnych služieb Levice  

Sídlo:                            Družstevnícka č. 22, 934 80  Levice 

IČO:                          42119383 

DIČ:              2022638354  

Zastúpená:                        Mgr. Anna Psárska, riaditeľka 

Bankové spojenie:                Štátna pokladnica    

Číslo účtu:                          SK75 8180 0000 0070 0032 9166   

SWIFT Code                        SPSRSKBA 
Telefón:                        036/6312942   

e-mail:              jesenzivotalv@gmail.com 

Kontaktná osoba:            Machová Renata 

 telefónne číslo na kontaktnú osobu: 036/6312942 

 

 

               a 

 

 

 

 

PREDÁVAJÚCIM :     ANTON  ANTOL s.r.o. 

                                       Družstevná 26/4  

                                       962 61  Dobrá Niva 

    prevádzka : Antolská 4, 969 01 Banská Štiavnica 

V ZASTÚPENÍ             Róbert Jančík – konateľ, Ivan Ruža - konateľ                      

IČO:          36039730 

DIČ:           2020068908 

IČ DPH :    SK2020068908 

Bankové spojenie:                VUB Zvolen 

IBAN:                                   SK 26 0200 0000 0031 6727 0057 

Telefón, fax:        045/ 692 02 55 

 

 

 

I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je „pekárenský tovar, čerstvé pečivo a cukrárenské výrobky, bližšie 

špecifikované v rozsahu a druhu v prílohe č. 1.  

2. Kupujúci nie je viazaný povinnosťou odobrať celé predpokladané množstvo predmetu 

cenovej ponuky, uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Predmetom fakturácie bude iba 

skutočne objednaný a dodaný tovar. Toto množstvo, počas doby trvania tejto kúpnej zmluvy, 

môže byť nižšie alebo aj vyššie ako predpokladané množstvo, uvedené v prílohe č. 1 tejto 

kúpnej zmluvy                                                                          



II. 

Dodacie podmienky 

 

1. Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodávať pekárenské výrobky na základe 

      písomnej alebo telefonickej objednávky nasledovne:  

 

- na nasledujúci deň do 12.00 hod. /rozvoz do 07.00 hod. ráno/ 

- na cezdenné dodávky do 09.00 ráno 

- upresnenie dodávky do 12.00 hod. 

- sladké pečivo do 09.00 ráno . 

 

3. Miestom dodania je: „JESEŇ ŽIVOTA“ ZSS Levice – prevádzka Družstevnícka č. 22, 

Levice a prevádzka Domadice 58.  

4. Dodávka je splnená odovzdaním objednaných výrobkov kupujúcemu v požadovanom 

sortimente, kvalite a množstve na dohodnuté miesto a v dohodnutom čase. Splnenie 

dodávky potvrdí kupujúci na dodacom liste. 

      4.   V súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka je povinnosťou kupujúceho prevziať tovar     

            a uhradiť v dohodnutom termíne kúpnu cenu. 

 

 

 

III. 

Sortiment a ceny, výrobkov 

 

1. Objednané výrobky bude predávajúci dodávať za ceny podľa prílohy č.1. 

Ceny výrobkov sú vrátane dopravy a ostatných služieb súvisiacich s dodávkou. 

Predmet zmluvy za 12 mesiacov:  

Cena bez DPH 19.763,15€ 

DPH 20%           2.137,43€      

DPH 10%              907,60€  

Cena s DPH     22.808,18€    

2. Predávajúci sa zaväzuje dodržať ponúknuté ceny počas celého zmluvného obdobia.  

Prípadné úpravy cien je možné vykonať iba po vzájomnej písomnej dohode  

zmluvných strán formou dodatku k zmluve.  

 

                                                            IV. 

                                                          Fakturácia 

 

1. Faktúra za dodaný tovar bude vystavená na základe potvrdených dodacích listov. Faktúra je 

splatná do  60 dní odo dňa vystavenia. 

2. Pri nedodržaní termínu uhradenia faktúry kupujúci súhlasí s účtovaním poplatku z  

omeškania vo výške  0,05% hodnoty dodávky za každý deň meškania do jedného mesiaca 

omeškania.  

      3.  Kupujúci sa dostáva do omeškania dňom nasledujúcim po dni splatnosti  uvedenom na  

           faktúre vzťahujúcej sa ku kúpnej zmluve. 

 

 

V. 

Zmluvná pokuta 

  

1. V prípade nevyrovnania záväzkov kupujúceho voči predávajúcemu si predávajúci 

vyhradzuje právo pozastaviť ďalšie dodávky výrobkov až do doby vyrovnania nezaplatenej 



faktúry, poplatku z omeškania a zmluvnej pokuty.                                                            

                  

             VI. 

                                                   Reklamácie  

  

1. Prípadné reklamácie na kvalitu a množstvo dodaných výrobkov je povinný  kupujúci ihneď 

uplatniť. 

2. Predávajúci sa zaväzuje uznanú reklamáciu odstrániť dodaním náhradného tovaru ihneď v 

rovnakej kvalite a cene, alebo podľa dohody v najbližšej dodávke. 

                                                                         

 

VII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, od 01.01.2018  do31.12.2018, a jej zrušenie je možné 

písomne v  jednomesačnej výpovednej lehote pre obe zmluvné strany, pokiaľ v tejto zmluve 

nie je uvedené inak. 

2. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov, obojstranne 

odsúhlasených oboma zmluvnými stranami  

3. Zmluva bola vystavená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží 

kupujúci a jedno predávajúci. 

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

po zverejnení na webovom sídle verejného obstarávateľa.  

5. Predávajúci súhlasí s podmienkami súťaže určenými obstarávateľom, ktorej sa stal víťazom.  

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na znak 

čoho pripájajú svoje podpisy. 

 

  

 

      V ........................................ Dňa  .............              V ......................................... Dňa..................... 

 

 

 

 

 

            Mgr. Anna Psárska, riaditeľka                                       Jančík Róbert - konateľ 

           .....................................                                        ….................................... 

          kupujúci                                                                        predávajúci                

 

 

 

 

Príloha č. 1 

Špecifikácia sortimentu a stanovenie cien 


