
KÚPNA ZMLUVA NA DODANIE TOVARU 

 
Uzatvorená podľa zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a 

§ 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení neskorších zákonov 

v znení neskorších predpisov 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Článok 1. 

Zmluvné strany 

 

 

  

1.1 Kupujúci:                    „JESEŇ ŽIVOTA“, Zariadenie sociálnych služieb Levice 
                                Družstevnícka č. 22,  934 80  LEVICE 

      Zastúpený:                   Mgr.  Anna Psárska 

                                IČO: 42119383, (objednávateľ nie je platcom DPH) 

                                Bankové spojenie Štátna pokladnica 

                                DIČ :2022638354 

                                IBAN: SK7581800000007000329166 

                   (ďalej len „kupujúci“) 

 

 

1.2 Predávajúci:                Tibor Páldi – BETTI s.r.o. 
                                             Mierová 3, 

                                             937 01 Želiezovce 

      Zastúpený:                    Tibor Páldi    

                                              IČO: 36 566 659 

                                              IČ DPH: SK202191009                                                                                                                                                                            

                    Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa a.s.     

                                              IBAN: SK21 0900 0000 0002 2229 7823 

                    (ďalej len „predávajúci“) 

 

uzatvárajú túto zmluvu na dodanie tovaru. 

 

Článok 2.  

Preambula 

 

2.1 Zmluva na dodanie tovaru /ďalej len zmluva/ sa uzatvára s úspešným uchádzačom na základe 

postupu verejného obstarávania v zmysle §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní na 

predmet zákazky „ Zákusky“. 

 

Článok 3.  

Predmet plnenia zmluvy 

 

3.1 Predmetom tejto zmluvy je: 

- zásobovanie kupujúceho zákuskami – cukrárenskými výrobkami podľa cenovej 

ponuky v Prílohe č. 1, 

- doprava predmetu zákazky na adresu obstarávateľa. 

3.2 Množstvo a rozsah predmetu zmluvy na 2 kalendárne roky plnenia zmluvy je uvedený v Prílohe č. 

1 zmluvy. 



3.3 Uvádzané množstvá predstavujú predpokladanú spotrebu. Skutočná spotreba závisí od počtu 

stravníkov. Tabuľkové počty neoprávňujú predávajúceho trvať na odbere uvádzaných množstiev 

jednotlivých komodít a taktiež umožňujú kupujúcemu tento počet prekročiť podľa potrieb 

kupujúceho.  

3.4 Kupujúci si vyhradzuje právo nakúpiť počas trvania tejto zmluvy aj tovar neuvedený v tejto 

zmluve, ktorý bude potrebný alebo sa objaví na trhu ako nový tovar, alebo podľa aktuálnej ponuky 

predávajúceho a potreby kupujúceho podľa počtu klientov a pracovníkov.  

 

Článok 4. 

Miesto plnenia a lehota dodania tovaru 

 

4.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zákazky podľa čl. 3. tejto zmluvy v čase a množstve podľa 

písomnej alebo telefonickej objednávky. Kupujúci sa zaväzuje tento tovar prevziať. 

4.2 Miestom dodania je: „JESEŇ ŽIVOTA“, Zariadenie sociálnych služieb, Družstevnícka 22 Levice 

– sklad potravín a prevádzka Domadice č. 58 – sklad potravín.  

4.3 Množstvo tovaru z celkového množstva bude upresňované objednávkami zo strany kupujúceho  

tak, aby bola zabezpečená kvalita z hľadiska záruky, druhu tovaru a počtu stravujúcich  

a zamestnancov.  

4.4 Kupujúci sa zaväzuje spolupôsobiť s predávajúcim. 

4.5 Spolu s predmetom dodania budú kupujúcemu odovzdané nasledovné doklady: 

- faktúra, 

- dodacie listy. 

 

Článok 5. 

Cena a platobné podmienky 

 

5.1 Kúpna cena bola stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 87/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa 

vykonáva zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách, nasledovne: 

Predmet zmluvy za 24 mesiacov: 

Cena bez DPH       7 984,12 € 

DPH 20 %             1 596,83 € 

Cena s DPH          9 580,95 € 

5.2 Cena zahŕňa všetky náklady spojené s poskytovaním služieb. 

5.3 Poskytovateľ je povinný fakturovať dodávky tovaru, podľa čl. 2 zmluvy za jednotkové ceny 

predmetu zmluvy uvedené v Prílohe č. 1 a tieto sú maximálne počas trvania platnosti zmluvy.  

5.4 Poskytovateľ služieb sa zaväzuje nezmeniť uvedenú cenovú ponuku počas trvania zmluvy. 

5.5 V prípade, že počas plnenia zmluvy predávajúci môže poskytnúť dodávky predmetu zmluvy 

v akciovom zvýhodnenom cenovom režime, túto skutočnosť písomne oznámi kupujúcemu. 

V tomto prípade platí pre fakturáciu flexibilná akciová cena.  

5.6 Úhrada za poskytované služby bude vykonaná na základe faktúry za dodávky v jednotlivých 

strediskách zariadenia.  

5.7 Kúpna cena je splatná na základe faktúr predávajúceho, ktoré budú kupujúcemu odovzdané 

súčasne s predmetom plnenia. Faktúry musia obsahovať náležitosti daňového dokladu 

a špecifikáciu ceny. Súčasťou faktúr musia byť dodacie listy. Lehota splatnosti faktúr je 60 

kalendárnych dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady 

považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu kupujúceho na účet predávajúceho.  

 

 

 

 

 



Článok 6. 

Možnosť a spôsob úpravy ceny 

 

6.1 Kúpnu cenu je možné meniť len na základe písomnej dohody obidvoch zmluvných strán, a to 

v prípade zmeny colných a daňových predpisov. 

6.2 Takto zmenená kúpna cena sa upravuje prvým dňom budúceho mesiaca nasledujúceho po 

podpísaní dodatku k zmluve. Nepodpísanie dodatku o zmene ceny do 30 dní od jej predloženia, 

zakladá dôvody pre ukončenie zmluvného vzťahu.  

 

 

Článok 7. 

Možnosť odmietnuť prebratie tovaru 

 

7.1 Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar z dôvodu nedodržania ceny, akosti, 

štruktúry alebo množstva tovaru špecifikovaného objednávkou, pokiaľ sa zmluvné strany 

nedohodnú inak. 

 

Článok 8. 

Vznik, doba platnosti a skončenie platnosti zmluvy 

 

8.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, 24 mesiacov, t.j. od 1.1.2018 do 31.12.2019. 

8.2 Zmluvu je možné ešte pred ukončením doby platnosti ukončiť: 

- písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán – v písomnej dohode o skončení zmluvy 

sa uvedie deň, ku ktorému zmluva skončí. Ak deň skončenia zmluvy nie je v dohode 

uvedený, skončí sa zmluva posledným dňom v mesiaci, v ktorom bola písomná dohoda 

podpísaná oprávnenými osobami zmluvných strán. 

- písomnou výpoveďou – ktoroukoľvek zmluvnou stranou bez uvedenia dôvodu, pričom 

výpovedná lehota je trojmesačná a začne plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho 

po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 

8.3 Podstatným porušením Zmluvy zo strany poskytovateľa sa na účely tejto zmluvy rozumie 

poskytovanie nekvalitných dodávok tovaru, na ktoré bol predávajúci opakovane – 3x/mesiac 

a bezvýsledne písomne upozornený a nezabezpečil okamžitú nápravu.  

8.4 Podstatným porušením zmluvy zo strany kupujúceho sa na účely tejto zmluvy rozumie najmä 

neplnenie záväzkov v zmysle článku 5. tejto zmluvy, na ktoré bol objednávateľ služieb písomne 

upozornený a napriek tomu nezabezpečil nápravu.  

 

Článok 9. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

9.1 Predávajúci je povinný: 

- dodať predmet zmluvy kupujúcemu v požadovanom rozsahu a množstve, v bezchybnom 

stave a v dohodnutej kvalite a v objednávke spresnenom množstve do skladu kupujúceho, 

čo kupujúci potvrdí podpísaním dodacieho listu do 24 hodín od obdržania písomnej alebo 

telefonickej objednávky. 

9.2 Kupujúci je povinný: 

- požadované dodávky objednávať formou písomnej alebo elektronickej objednávky, ktorú 

doručí predávajúcemu najneskôr do 2 dní pred rozvozom pokiaľ sa nedohodnú inak, 

- v objednávke je kupujúci povinný uviesť množstvo, sortiment podľa  Prílohy č. 1 a článku 

5. tejto zmluvy, požadovaný deň, expedície, presnú adresu kupujúceho a adresu miesta, 

kde má byť tovar dodaný. Kupujúci potvrdí prevzatie výrobkov na dodacom liste 

v hmotnostných jednotkách. 

 

 



Článok 10. 

Zmluvné pokuty 

 

10.1  Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovné zmluvné 

pokuty  

 a sankcie: 

- za omeškanie predávajúceho s dodaním predmetu kúpy pokuta vo výške 0,02 % z hodnoty 

predmetu kúpy za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok 

kupujúceho na prípadnú náhradu škody.  

- V prípade omeškania so zaplatením faktúry, jej predávajúci kupujúcemu fakturovať úrok 

z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Za deň úhrady sa 

považuje dátum odpisu príslušnej čiastky z účtu kupujúceho.  

 

 

Článok 11. 

Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody za veci 

 

11.1  Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k premetu kúpy dňom prevzatia tovaru. 

 

Článok 12. 

Zodpovednosť za vady a záruka 

 

12.1  Na predmet zmluvy sa vzťahuje záruka: 

         -   vady zjavné, zistené pri prevzatí dodávky, je kupujúci povinný reklamovať ihneď, najneskôr 

              však do 3 dní odo dňa prevzatia tovaru a to aj písomne, 

         -   vady skryté a vady akosti má kupujúci právo reklamovať počas celej doby spotreby tovaru.  

              Kupujúci je povinný tieto vady reklamovať čo najskôr, najneskôr však do 5 dní od ich  

              zistenia a to písomne, 

         -   predávajúci je povinný vysporiadať reklamáciu vád zjavných ihneď, najneskôr však do 15 dní  

              od doručenia reklamácie. Reklamáciu skrytých vád tovaru a vád akosti je predávajúci    

              povinný vysporiadať do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie, 

        -     vysporiadaním reklamácie sa rozumie rozhodnutie o uznaní alebo zamietnutí reklamácie  

              a vyrovnanie sa s kupujúcim, a to dodaním bezvadného tovaru za tovar vadný, alebo  

              poukázaním časti kúpnej ceny zodpovedajúcej cene reklamovaného tovaru na účet    

              kupujúceho. 

12.2  Záruka sa vzťahuje na kvalitu potravín. 

12.3  Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené kupujúcim – neodbornou manipuláciou s tovarom  

         alebo nevhodným skladovaním tovaru. 

 

Článok 13. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

13.1  Zmluvné strany sa dohodli na tom, že záväzkový vzťah, vzniknutý na základe tejto zmluvy sa  

         riadi ustanoveniami Obchodného zákonník, i keď ide o vzťah subjektov, ktorý spadá  

         pod vzťahy uvedené v ustanovení § 261 Obchodného zákonníka. 

13.2  Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov, odsúhlasených 

         obidvomi zmluvnými stranami.  

13.3  Zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží kupujúci jedno 

         a predávajúci dve vyhotovenia. 

13.4  Predávajúci súhlasí s podmienkami súťaže určenými verejným obstarávateľom, ktorej sa stal   

         víťazom. 

13.5  Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy bude Príloha č. 1 – Stanovenie zmluvnej ceny, podpísaná  

         obidvomi zmluvnými stranami. 



13.6  Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom 

         po zverejnení na webovom sídle verejného obstarávateľa. 

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

         pripájajú svoje podpisy. 

 

 

 

V Želiezovciach, dňa: 5. 12. 2017    V Leviciach, dňa: 5. 12. 2017 

 

 

Predávajúci:        Kupujúci: 

 

 

 

 

 

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

         Tibor Páldi – konateľ      Mgr. Anna Psárska – riaditeľka  


