
KÚPNA ZMLUVA 
na dodávku potravín 

uzavretá podla § 409 a nasl. zákona č . 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov a § ... zákona č . 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávani v znen ĺ  

neskorších predpisov 

medzi zmluvnými stranami 

Kupujúci: 
Názov: 	 Gymnázium Ľ . Štúra 
Sídlo: 	 1.mája2 
zastúpený: 	 RNDr. Pavol Ková č , riaditel školy 
Bankové spojenie: 
Č íslo ú čtu: 	 Č . účtu : SK3181800000007000505334 

l ČO: 	 00160458 
DI Č : 	 2021309719 
lČ  DPH: 
(dalej ako kupujúci) 

a 

Predávajúci: 
Obchodné meno: 	Obim s.r.o 
Sídlo: Nová 4381 / 5, 018 51 Nová Dubnica 
zastúpený : Radovan Zuzík, konatel 
Bankové spojenie: VUB, a.s.Dubnica 
Č íslo ú čtu: 1359952651/0200 
IBAN: SK81 0200 0000 0013 5995 2651 
lČO: 36307777 
DlČ : 2020115075 
lČ  DPH: SK2020115075 
Reg istrovaný: 
(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 dodávat kupujúcemu tovar. 

2. Na základe tejto zmiuvy 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 dokiady vz ťahujúce sa na dodaný 
tovar. 

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

Č i. 11 
Kúpna cena a platobné podmienky 

Cena tovaru je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle 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 prísiušnou 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 kvaiite pod ľa tejto zmluvy ako aj včasným dodaním objednaného tovaru 
do určeného miesta a prevzatie tovaru kupujúcim. 

3. Dohodnutú kúpnu cenu je kupujúci povinný zaplatiť  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 uhradi ť  faktúru v term ĺne 
jej splatnosti. Faktúra sa považuje za uhradenú d ňom odpísania fakturovanej sumy z ú čtu 
kupujúceho v prospech ú čtu predávajúceho. 

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

Č i. 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 realizova ť  dodávku tovaru v pracovných d ňoch do 7 hod. 
3. Predávajúci je povinný doda ť  objednaný tovar do miesta dodania, ktorým je .prevádzka 

školského stravovania pri Gymnáziu Ľ  Štúra na Ul. 1. Mája, Tren čĺn, 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 dävodu jeho vád, 
bude sa tovar považova ť  za nedodaný. 

Č i.v 
Akost tovaru a záruka 

1. Predávajúci je povinný a zaru čuje sa dodávať  tovar v akosti a kvalite zodpovedajúcej 
právnym predpisom a hygienickým normám piatným v čase ich dodania, spolu so súvisiacimi 
dokladmi. Dovoz tovaru musí byt zabezpe čený v dopravnom prostriedku sp ĺňajúcom 
hygienické predpisy. 

2. V prípade, ak ide o tovar, ktorý má č itatelne vyznačenú 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 neprevzia ť  
a vráti ť  ho predávajúcemu spä ť  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, najneskär 
však do 1 hod. od oznámenia vady. 

Č i. vl 
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súhlasia s n ĺm a prehlasujú, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za inak jednostranne 
nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú vlastnoru čnými podpismi. 

4 /ĺg,97 

	

V ............. ...... d ňa .J........ 	 V Tren čĺne 	i 	í 

Predávajúci: 	 Kupujúci: 
.

\_. 	
. Obim s.r.o 	 syrnnázium Ľudov ĺta Štúra 

	

Ova 4381/5 	 I. máia2 , 911 35Tren čĺn 
01857 (Jov 	 JČO:00160458 

	

lČO: 36307777 Č  DPH0 	
DJČ : 2021309719 

Radovan Zuzík 	 RNDr. Pavol Kováč  
konatel 	 riaditel školy 
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Uchádza č : OBIM s.r.o.,Nová 4381/4381, 01851 Nová Dubnica 	Príloha č .1 

Podklad k VO Zelenina, ovocie a orechy,zemiaky 

Popis množstvo MJ cena/ks s DPH 
Cena dodávatela 	s 

DPH 

Mrkva 1200 kg 0,69 828,00 

Petržlen 500 kg 1,69 845,00 

Karfiol 1200 ks 1,89 2268,00 

Redkovka 150 ks 0,69 103,50 

Paradajky 900 kg 1,89 1701,00 

Paprika čerstvá 320 kg 2,50 800,00 

Uhorky čerstvé 850 kg 2,39 2031,50 

Kaleráb 500 kg 0,79 395,00 

Zeler 550 kg 1,09 599,50 

Kel 275 kg 1,59 437,25 

P6r 380 kg 1,89 718,20 

Kapusta hlávková biela 980 kg 0,59 578,20 

Brokolica 250 kg 2,60 650,00 

Ľadový šalát 520 ks 1,29 670,80 

Kapusta č ínska 600 kg1 1,49 894,00 

Cibu ľa 1200 kg 0,54 648,00 

Hlávkový šalát 280 ks 0,89 249,20 

Hliva ustricová 100 kg 3,02 302,00 

Šampi ňány 130 kg 2,29 297,70 

Cvikla 290 kg 0,69 200,10 

Cesnak 95 kg 3,62 343,90 

Zemiaky 21000 kg 0,36 7560,00 

Kapusta kyslá 700 kg 0,95 665,00 

Zemiaky nové 980 kg 0,69 676,20 

Broskyne 300 kg 2,39 717,00 

Banány 2500 kg 1,31 3275,00 

Pomaran če 1800 kg 1,31 2358,00 

Mandarínky 980 kg 1,89 1852,20 

Jablká 2900 kg1 0,99 1881,00 

Nektarínky 300 kg 2,49 747,00 

Hrušky 1100 kg 2,16 2376,00 

Hrozno 800 kg 3,99 3192,00 



Mdán 250 kg 0,80 200,00 

41 060,25 

1/5/2022 

Cena zah ŕňa aj nákiady spojené s dopravou do ŠJ 


