
KÚPNA ZMLUVA 
na dodávku potravín 

uzavretá podla § 409 a nasl. zákona č . 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov a § ... zákona č . 343/201 5 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení 

neskorších predpisov 

medzi zmluvnými stranami 

Kupujúci: 
Názov: Gymnázium Ľ . Stúra 
Sídlo: 1 .mája 2, 911 35 Tren č ín 
zastúpený: RNDr. Pavol Ková č , riaditel školy 
Bankové spojenie: 
Č íslo ú č tu : SK3181800000007000505334 
IBAN: 
IČO: 00160458 
DIČ : 2021309719 
iČ  DPH: 
(dalej ako 	kupujúci) 

a 

Predávajúci 
Obchodné meno: AG FOODS SK s.r.o. 
Sídlo: Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok 
zastúpený: Richard lhlár, konatel 
Bankové spojenie: ČSOB, a.s. 
Č íslo ú č tu : 25540273/7500 
IBAN: SK63 7500 0000 0000 2554 0273 
iČo: 34144579 
DiČ : 2020361772 
iČ  DPH: SK2020361772 
Registrovaný: OR OS BA i., oddiel Sro, viožka č .13450/B 
(dalej ako 	predávajúci) 

č . 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmiuvy je dodržanie dodacích, piatobných, faktura čných a daiších 
obchodných podmienok, za ktorých sa predávajúci zaväzuje dodávat kupujúcemu tovar. 

2. Na zákiade tejto zmiuvy sa predávajúci zaväzuje dodat kupujúcemu tovar - potraviny podia 
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 dokiady vztahujúce sa na dodaný 
tovar. 

4. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar za podmienok podia tejto zmiuvy prevziat a zapiatit 
za ň  predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu podia piatobných podmienok dohodnutých v tejto 
zmiuve. 

č l. 11 
Kúpna cena a platobné podmienky 

Cena tovaru je stanovená dohodou zmluvných strán vzmysie zákona č . 18/1996 Z.z. 
o cenách v znení neskorších predpisov v súiade 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 pr ĺ slušnou 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 zaplatit na základe faktúry vystavenej 
predávajúcim, ktorej prílohou bude k6pia potvrdeného dodacieho listu. Faktúra je splatná 
do 30 dn ĺ  odo d ňa jej doru čenia kupujúcemu. Kupujúci sa zaväzuje uhradit faktúru v term ĺ ne 
jej splatnosti. Faktúra sa považuje za uhradenú d ňom odp ĺsania fakturovanej sumy z ú čtu 
kupujúceho v prospech ú čtu predávajúceho. 

4. Faktúra mus ĺ  sp ĺňat náležitosti da ňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov SR. 
V prípade, že faktúra nebude obsahovat požadované náležitosti, kupujúci je oprávnený vrátit 
ju predávajúcemu na prepracovanie (dopinenie, opravu). V takom pr ĺ pade začne plynút nová 
lehota splatnosti d ňom doru čenia opravenej faktúry kupujúcemu. 

č l. 111 
Objednanie tovaru 

1. Kupujúci bude objednávat tovar telefonickou objednávkou., najnesk6r 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 i. IV 
Dodanie tovaru 

1. Predávajúci je povinný dodat objednaný tovar kupujúcemu vterm ĺ ne určenom kupujúcim 
v objednávke. 

2. Predávajúci sa zaväzuje realizovat dodávku tovaru v pracovných d ňoch do 48 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 považovat za nedodaný. 

č l.v 
Akost tovaru a záruka 

1. Predávajúci je povinný a zaru čuje sa dodávat tovar v akosti a kvalite zodpovedajúcej 
právnym predpisom a hygienickým normám platným v čase ich dodania, spolu so súvisiacimi 
dokladmi. Dovoz tovaru mus ĺ  byt zabezpečený v dopravnom prostriedku spl ňajúcom 
hygienické predpisy. 

2. V pr ĺ pade, ak ide o tovar, ktorý má č itatelne vyzna čenú dobu spotreby (trvanlivosti), vztahuje 
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 pr ĺ pade 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 it bezplatné 
odstránenie vady alebo uspokojenie iného nároku z vád bez zbyto čného odkladu, najnesk6r 
však do 48 hod. od oznámenia vady. 



S. Zmluvné strany potvrdzujú svoj ĺ m 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 Pezinku, d ňa ............. 
	

V Tren č íne, dňa ...... 

Predávajúci: 

G FOODS SK s.r.o. 
,ioyzesova 41A, 902 01 PEZINOK 

Č  DPH: 5K2020361772 Dl Č :202036 72 

ČO: 341 44 579TeI.; 033/ &4 3 7 

2plS VOl 	I Č 	4S07B• 

Richard lhlár -kon e ľ  spoločnosti 
Mário Mažgut - 	spinomocnenec 

Kupuj úci: 

Gymnziun, Ľudov ĺta Štúra 
1.mája2,911 35Tren čĺn 

1Č0 00160458 
DlČ: 2021309719 

.7. 

RNDr. Pavol Kováč  
riaditel školy 
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Prlloha 6.2.: 	 . 	. 	. 	 . 

Uchdzač  AGF000S SK s.r.o. Prloha Č .1 

Cénová ponuka k VO Nápojovékoncentráty 	 . 

Viťazná cena 

jednot ov 	celkO 	celkom s 
; DPH 	••. 	• 	DPJ. 	.. 	DPH Popls množstvo MJ 

Tropic 55% 50 l • 	.. 	. 	- .4,78 1,50 239,40 

Mallna 	!_. 5o J •• 	
. 4,7& 199,50 239.40 

Pomaran( 55° 100 i 

_ 

, 	4,78 39Q 47880 

Jablko 55% 100 l .• 	. 	4,78 ., 	: 478,80 

Hruška 100 l . 	4,78 ,. 399 	. 478,80 

0struina 	• Q 1 • 	.• .• 	199,5 239,40 

Mango 55 100 , ,, Ľ 	g. 478,80 

Kola bez ko ŕ  55% 30 i 4 78 119 70 143 , 64  

Jahoda 55% 30 l • •  .:4,78 .•. 	: 	:1í,9,•7. .J.J4 

55. _Č .baza,citr. 30 - 4.78 11 . 	. 	9 1 70. 143.64 

Cajovocnýlkg 75 kg .. 	• 	0,98 ,. ___ •688,2 - 823,50 

Čajbyjinkový_lkg 60 kg 12,90 64.5 774 
- 

bez DPH 3884,85 
. . 	

• s DPH 4 661,82 	• 	• 	. 	. 

Cena zahrňa aj náklady spojene s dopravou do Ši 
. 	 . 	. 	 .- FOOPS Zi ,r.o. PEZ ĺNOK 

. 	. 	 . 	 Rlohard RAPAľ 	aatný rladlto( . 	 • e 	e .t, 91i 01 ŤRENČ ÍN 
• • 	• : 	 l: K?iZl72 Dl; 20031772 

• 	. 	l., 	 V,j: OCIR 534 
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