
KÚPNA ZMLUVA 
na dodávku potravín 

uzavretá podla § 409 a nasl. zákona č . 513/1991 Zb. Obchodného zákonn ĺ ka v znení 
neskorších predpisov a § ... zákona č . 34312015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení 

neskorších predpisov 

medzi zmluvnými stranami 

Ku puj ú ci: 
Názov: Gymnázium Ľ . Stúra 
Sídlo: 1.mája2 
zastúpený: RNDr. Pavol Kováč , riaditel školy 
Bankové spojenie: 
Císlo ú čtu : IBAN SK3181800000007000505334 
IČO: 00160458 
DlČ : 2021309719 
IČ  DPH: 
(dalej ako 	kupujúci) 

a 

Predávajúci: 
Obchodné meno: MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 
Sídlo: Krajinská cesta 3, 921 01 	Pieštany 
zastúpený : lng. Miloš Kriho, konatel spolo čnosti 
Bankové spojenie: Uni Credit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. 
Císlo ú čtu: 6627015000/1111 
IBAN: SK21 1111 0000 0066 2701 5000 
ičo: 31428819 
DIČ : 2020395982 
iČ  DPH: SK2020395982 
Registrovaný: OS Trnava, Oddiel:Sro, vložka 463/T 
(dalej ako 	predávajúci) 

č l.l 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je dodržanie dodacích, platobných, faktura čných a dalších 
obchodných podmienok, za ktorých sa predávajúci zaväzuje dodáva ť  kupujúcemu tovar. 

2. Na základe tejto zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodat kupujúcemu tovar - potraviny podla 
špecifikácie ur čenej , čo do presného množstva a druhu kupujúcim v objednávkach. 

3. Predávajúci sa zaväzuje objednaný tovar dodat kupujúcemu v dohodnutej kvalite a termíne 
do určeného miesta dodania a odovzdat kupujúcemu doklady vz ťahujúce sa na dodaný tovar. 

4. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar za podmienok podla tejto zmluvy prevzia ť  a zaplatit za ň  
predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu podla platobných podmienok dohodnutých v tejto 
zmluve. 

č l. 11 
Kúpna cena a platobné podmienky 

1. Cena tovaru je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č . 1 8/1 996 Z.z. o cenách 
v znení neskorších predpisov v súlade s predloženou cenovou ponukou na dodávku 
tovaru zo strany predávajúceho, ktorá je Prílohou č . 2 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 podla tejto zmluvy ako aj v časným dodaním objednaného tovaru 	do 
určeného miesta a prevzatie tovaru kupujúcim. 

3. Dohodnutú kúpnu cenu je kupujúci povinný zaplati ť  na základe faktúry vystavenej 
predávajúcim, ktorej prílohou bude kápia potvrdeného dodacieho listu. Faktúra je splatná do 
30 dní odo d ňa jej doru čenia kupujúcemu. Kupujúci sa zaväzuje uhradit faktúru v termíne jej 
splatnosti. Faktúra sa považuje za uhradenú d ňom odpísania fakturovanej sumy z ú čtu 
kupujúceho v prospech ú čtu predávajúceho. 

4. Faktúra musí spl ňať  náležitosti da ňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov SR. 
V prípade, že faktúra nebude obsahova ť  požadované náležitosti, kupujúci je oprávnený vráti ť  
ju predávajúcemu na prepracovanie (dopinenie, opravu). V takom prípade za čne plynút nová 
lehota splatnosti d ňom doru čenia opravenej faktúry kupujúcemu. 

č l. 111 
Objednanie tovaru 

1. Kupujúci bude objednávat tovar telefonickou objednávkou., najneskär 24 hod vopred. 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že za potvrdenie objednávky kupujúceho sa považuje aj 

dodanie tovaru podla tejto objednávky, t.j. v požadovanom množstve a kvalite. 

Č l. IV 
Dodanie tovaru 

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

2. Predávajúci sa zaväzuje realizovat dodávku tovaru v pracovných d ňoch do 7 hod. 
3. Predávajúci je povinný dodat objednaný tovar do miesta dodania, ktorým je .prevádzka 

školského stravovania pri Gymnáziu Ľ  Štúra na Ul. 1. Mája, Tren č ín, kontaktná osoba : Mgr. 
Zuzana Jankovcová, tel. č . 0326523914 

4. Predávajúci sú časne s dodávkou tovaru doru č í kupujúcemu dodací list vyhotovený v dvoch 
vyhotoveniach, na ktorom kupujúci potvrdí prevzatie tovaru a uvedie eventuálne výhrady 
spojené s prevzatím tovaru. Jedno vyhotovenie dodacieho listu ostane kupujúcemu. Ak tovar 
bude zo strany kupujúceho vrátený podla č lánku V. bod 3. tejto zmluvy z d6vodu jeho vád, 
bude sa tovar považova ť  za nedodaný. 

č l.v 
Akost tovaru a záruka 

1. Predávajúci je povinný a zaru čuje sa dodáva ť  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 sp ĺňajúcom hygienické 
predpisy. 

2. V prípade, ak ide o tovar, ktorý má č itatelne vyzna čenú dobu spotreby (trvanlivosti), vz ťahuje 
sa na tento tovar vyzna čená doba spotreby (trvanlivosti). Dodaný tovar bude len v 1. akostnej 
triede a maximálne v 1/3 záru čnej doby. 

3. V prípade vád zistených pri dodaní tovaru je kupujúci oprávnený nekvalitný tovar neprevziat 
a vrátit ho predávajúcemu spät na náklady predávajúceho. Tieto vady kupujúci uvedie 
v dodacom liste. 

4. Zistené vady kupujúci oznámi predávajúcemu, ktorý je povinný zabezpe č iť  bezplatné 
odstránenie vady alebo uspokojenie iného nároku z vád bez zbyto čného odkladu, najnesk6r 
však do 1 hod. od oznámenia vady. 



Č i. Vl 
Obaly 

V prípade ak predávajúci bude dodáva ť  tovar na vratných obaloch (euro paletách, prepravkách 
a pod.), druh a po čet vratných obalov je povinný vyzna č it na dodacom liste podla č lánku iV. 
bod. 4. tejto zmluvy. Obeh vratných obalov bude založený na výmennom systéme 
a predávajúci nebude kupujúcemu fakturovat cenu vratných obalov. Kupujúci bude vratné 
obaly, v ktorých bol uložený tovar, vracat predávajúcemu pri nasledujúcej dodávke tovaru, 
najneskär však do 3 mesiacov od ich obdržania. V prípade ukon čenia zmluvného vztahu je 
kupujúci povinný vrátit predávajúcemu obaly do 30 dní od poslednej dodávky. Náklady 
spojené s vrátením vratných obalov znáša predávajúci. 

č l. Vil 
Doba platnosti zmluvy a ukon čenie zmiuvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu urč itú - 12 mesiacov, odo d ňa podpísania zmluvnými 
stra n am i 

2. Zmluvu je možné ukon č it: 
a) písomnou dohodou zmluvných strán, 
b) zánikom zmluvnej strany bez právneho nástupcu, 
c) písomnou výpovedou ktorejkolvek zo zmluvných strán i bez udania d6vodu. Výpovedná 

lehota je 3 mesiace a za č ína plynút od nasledujúceho mesiaca po písomnom doru čení 
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 podla č lánku iV. ods. 2. 
tejto zmluvy (3 a viac krát) alebo objednávky, jeho výmeny alebo odstránenie vád. 
Odstúpenie od zmluvy musí byt písomné, odävodnené a musí byt doru čené druhej 
zmluvnej strane, inak je neplatné. Zmluva sa zrušuje d ňom nasledujúcim po doru čení 
oznámenia o odstúpení zmluvy druhej zmluvnej strane alebo márnym uplynutím lehoty na 
vyzdvihnutie zásielky na pošte. 

Č i. Vlll 
Sankcie 

V prípade omeškania predávajúceho s dodávkou tovaru podla č iánku IV. ods. 2. tejto zmluvy 
,resp. dodanie dvoch nekvalitných dodávok vzniká kupujúcemu právo na odstúpenie od 
zmluvy. 

Č i. ix 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda platnost d ňom podpisu oboma zmluvnými stranami a ú č innost d ňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia podla ust. § 5a zákona č . 21112000 Z.z. o slobodnom 
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, v spojení s ust. § 47a zákona č . 
40/1964 Zb. Ob č ianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov na webovom sídle 
ku puj úceho. 

2. Zmeny a dopinky k tejto zmluve mäžu byt vykonané len písomnými a o č íslovanými dodatkami 
podpísanými zmluvnými stranami. 

3. Právne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č . 
51311991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatnými súvisiacimi 
právnymi predpismi SR. 

4. Predmetná zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 
dve jej vyhotovenia. 



5. 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 vlastnoru čnými podpismi. 

V Pieštanoch, d ňa ....... 9.JAN. 12Z 	 VTrencine 

Predávaj úci: 
	

Kupujúci: 

MBN AOIX SOVAA spoi. s r.o. 
Kaiinská cesta 3. Poš ťany 921 01 

SK2020395982 

J3 rrva. od. Sr, vl.c. 45J 

lng. Miloš Kriho 
konatel spoločnosti 

Gymrázurn [udov ĺta Šra 
1.mája2,911 35Trenčín 

ičo: 0010458 
D Č: 2021309719 

.7. 

RNDr. Pavol Ková č  
riaditel školy 
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Uchádzač : MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o., Krajinská cesta 3,92101 Pieštany 

Podkiad k VO Spracovaná zelenina a ovocie 

Príloha č . 1 

Popis množstvo MJ cena/ks s DPH 

Cena dodávate ľa 	s 

DPH 

kompot čerešne 3500g 150 ks 6,40 96000 

kompot broskyne 3650g 250 ks 5,86 146500 

kompotviš ňa 3500g 150 ks 5,63 844,50 

kompotslivka 3650g 100 ks 4,59 459,00 

kompot hrušky 3200g 50 ks 6,48 324,00 

kompotjablká 3500g 150 ks 4,77 715,50 

komp.jahodový3005g 50 ks 7,06 353,00 

komp.mandarinky 3100g 100 ks 8,53 853,00 

komp.ovocie sveta 3050g 120 ks 7,11 853,20 

kompotananás 3100m1 100 ks 6,48 648,00 

detská výživa 3650g 120 ks1 7,79 934,80 

fazu ľka steril. sl.n.21ta3500g 120 ks 5,82 698,40 

hrášok steril. Sl.n. 3500g 150 ks 5,18 77700 

lečo zeleninové 35009 200 ks 3,89 778,00 

cvikla s kap.šalát. 3500g 120 ks 6,93 831,60 

paradajkový pretl.3500g 180 ks 4,56 820,80 

kukurica -zrnová,cukrová vákum. balená 2 
650m1 220 ks  

4,70 1034,00 

uhorky steril. 6-8cm 3500g 220 ks 3,40 748,00 

kápia steri.3500g 30 ks 4,44 133,20 

čalamáda 3500g 80 ks 3,71 296,80 

kečupjemný5kg 60 ks 5,31 318,60 

Hodnota zákazky spoiu _____________ 14 846,40 

Cena zahŕňa aj náklady spojené s dopravou do ŠJ 

VPieš ťanoch 11.01.2022 	 lng. Miloš Kriho 

konate ľ  spolo čnosti 



Uchádzač : MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o., Krajinská cesta 3, 92101 Pieštany 

Podklad k vO potraviny 

Gvmnázium Ľ . Štúra, Tren č ín 	 Príioha č .2 

Popis cPv množstvo MJ cena/MJ s DPH 

Cena dodávatea 
S DPH 

ryža Bask 5kg 03211300-6 3640 kg 1,77 644280 

cukor kryštálový 15831000-2 1840 kg 0,79 1453,60 

cukor práškový 15831000-2 550 kg 0,94 517,00 

olej repkový 101 15411100-3 1700 l 2,23 3791,00 

olejrepkovýlt 15411100-3 720 l 2,36 1699,20 

stuženýtukCERA 15411210-7 600 kg 3,78 2268,00 

múka polohrubá 15612100-2 3240 kg 0,67 2170,80 

cestov.vaječné kolienka 15850000-1 270 kg 1,84 496,80 

cestov.vaje č . široké rezance 1 5850000-1 180 kg 1,84 331,20 

tarhoňa vaječná 15850000-1 400 kg 1,84 736,00 

slovenská ryža vaje čná 15850000-1 400 kg 1,84 736,00 

cestov. vaječnefliačky 15850000-1 240 kg 1,84 441,60 

cestov.vaje čné vreténá 15850000-1 147 kg 1,84 270,48 

cestov. vaječne špagety 15850000-1 270 kg 1,84 496,80 

cestov. vaječné turbanky 15850000-1 250 kg 0,95 237,50 

múka hladká 15612100-2 1500 kg 0,62 930,00 

múka hrubá 1561200-2 50 kg 0,62 31,00 

fazu ľa biela 03221210-1 250 kg 1,58 395,00 

fazufa farebná 03221210-1 250 kg 1,68 420,00 

hrach polenýžltý 03212213-6 150 kg 0,78 117,00 

šošovíca 03212211-2 350 kg 2,13 745,50 	- 

cicer 03212212-9 150 kg 1,66 249,00 

Lekvár slivkový 75% ovocie 1 5332200-6 250 kg 2,97 742,50 

Džem jahodový 50%ovocie 15332200-6 150 kg 2,10 315,00 

Džem marhu ľový 50%ovocie 1 5332200-6 180 kg 2,38 428,40 

Džem čučoriedkový 50%ovocie 1 5332200-6 150 kg 3,01 451,50 

Marmeláda 50%ovocie 15332200-6 150 kg 1,89 283,50 

ryžabasklkg 03211300-6 100 kg 1,91 191,00 
olej 	5 litr. 600 l 2,17 1302,00 

CELKOM 28 690,18 

Cena zahŕňa aj náklady spojené s dopravou do ŠJ 

VPieš ťanoch 11.01.2022 	 lng. Miloš Kriho 

konatei spolo čnosti 


