
KÚPNA ZMLUVA 
na dodávku potravín 

uzavretá podia § 409 a nasl. zákona č . 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov a § ... zákona č . 34312015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení 

neskorších predpisov 

medzi zmluvnými stranami 

Ku p uj ú c i: 
Názov: 	 Gymnázium Ľ . Stúra 
Sídio: 	 1.mája2 
zastúpený: 	 RNDr. Pavol Kováč , riaditel školy 
Bankové spojenie: 
Č íslo ú čtu: 	 C. ú čtu: SK3181800000007000505334 

100: 	 00160458 
DIČ : 	 2021309719 
lČ  DPH: 
(dalej ako kupujúci) 

Predávajúci: 
Obchodné meno: 	 Lacnea Slovakia, s.r.o. 
Sídlo: 	 Nám. Sv. Anny 15, 911 01 Tren č ín 
zastúpený : 	 lng. Michal Urbánek, konatel 
Bankové spojenie: 	 Slovenská sporitel ňa a.s. 
1BAN: 	 SK12 0900 0000 0050 4289 1465 
I ČO: 	 44110219 
DI Č : 	 2022603000 
i Č  DPH: 	 SK2022603000 
Registrovaný: 	 OR OS Tren č ín, Oddiel: Sro, Vložka č .: 20027/R 
(ďalej ako predávajúci) 

č  
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je dodržanie dodacích, piatobných, faktura čných a dalších 
obchodných podmienok, za ktorých sa predávajúci zaväzuje dodávat 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 vztahujúce sa na dodaný tovar. 

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

č l. 11 
Kúpna cena a platobné podmienky 

Cena tovaru je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č . 1 8/1 996 Z.z. o cenách 
v znenf 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 zaplatit 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 pr9spech ú čtu predávajúceho. 

4. Faktúra musí spl ňat 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 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 dodat 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 považovat za nedodaný. 

č .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 musí byt zabezpe čený v dopravnom prostríedku spl ňajúcom hygienické 
predpisy. 

2. V prípade, ak ide o tovar, ktorý má č itatelne vyzna čenú dobu spotreby (trvanlivosti), vztahuje 
sa na tento tovar vyznačená 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 it bezplatné 
odstránenie vady alebo uspokojenie iného nároku z vád bez zbyto čného odkladu, najnesk6r 
však do 1 hod. od oznámenia vady. 



č l. vl 
Obaly 

V prípade ak predávajúci bude dodávat tovar na vratných obaloch (euro paletách, prepravkách 
a pod.), druh a po čet vratných obaiov 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 vratnýcobalov znáša predávajúci. 

cl. vii 
Doba piatnosti zmluvy a ukon čenie zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu ur č itú - 12 mesiacov, odo d ňa podpísania zmluvnými 
stranami 

2. Zmluvu je možné ukon č it: 
a) písomnou dohodou zmluvných strán, 
b) zánikom zmluvnej strany bez právneho nástupcu, 
c) písomnou výpovedou ktorejkolvek zo zm!uvných strán i bez udania dävodu. 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 pod!a 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 by ť  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 zásie!ky na pošte. 

Č L vlil 
Sankcie 

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

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 spojen ĺ  s ust. § 47a zákona č . 
40/1964 Zb. Obč ianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov na webovom sfdle 
kupujúceho. 

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

3. Právne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č . 
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatnými súvisiacimi 
právnymi predpismi SR. 

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



5. Zmluvné strany potvrdzujú svojím podpisom, že sa oboznámili so znen ĺ m 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 Trenč íne 	 2 

Predávajúci: 	 Kupujúci: 

........................... ................................. 
f• 

CfČ; 2021309719 

/ 

lr Michal Urbánek 
	

RNDr. Pavol Ková č  
konate ľ 	 riadite ľ  školy 
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Lacnea Slovakia, s.r.o, Nm. Sv. Anny 15, 91101 Tren čĺn 	 Príloha č .1 

Podklad k VO Mäso 

Popis CPv množstvo MJ cenalkg bez DPH cena/kg s DPH 

Cena dodávate ľa 
S DPH 

Bravčové karé b.k. 15113000-3 1 800 kg 4,50 4,95 8910,00 

Bravčové stehno KÚ 15113000-3 1200 kg 3,70 4,07 4884,00 

Bravčové piece KÚ 15113000-3 1 800 kg 3,60 3,96 7128,00 

Hovädzie rnäso zadné-býk KÚ 15111100-0 2 100 kg 8,50 9,35 19 635,00 

Párky pikant  100 kg 4,30 5,16 516,00 

údená slanina  250 kg 3,80 4,56 1140,00 

klobása  250 kg 4,50 5,40 1350,00 

ISPOLU 4356300 

V Tren č íne, 10.1.2022 

Cena zah ŕňa aj náklady spojené s dopravou do ŠJ 

- 

mr 	l O! Fren 

/ 
/ 

/ 

lng. Michal Urbnek, ona ľ  


