
Kúpna zmluva

Č. 1/2015
uzavretá podľa § 409 až 470 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi

týmito zmluvnými stranami:

Predávajúci:
Sídlo:
Zastúpený:
Názov banky:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Označenie registra:
Číslo zápisu:

Čl. 1.
Zmluvné strany

VEL TRADE s.r.o.
925 32 Vel'ká Mača, Gáňská 903
Anton Gál, kona tel'
Sberbank Slovensko, a.s.
4210306903/3100
47480891
2023899229
SK2023899229
Okresný súd Trnava, odd.: Sro vlož.č. 32925/T

(ďalej len "predávajúci")

Kupujúci:
Sídlo"
Zastúpený:
Číslo účtu:
IBAN:
Názov banky:
IČO:
DIČ:

(ďalej len "kupujúci")

Obchodná akadémia Sered'
Mládežnícka 158, 926 01 Sered'
Ing. Iveta Belányiová, riaditel'ka školy
7000494882/8180
SK62 8180 0000 0070 0049 4882
Štátna pokladnica
00400238
2021002412

Čl. II.
Predmet zmluvy

Predávajúci sa zaväzuje dodať a predať a kupujúci sa zaväzuje prevziať a zaplatiť za ovocie
a zeleninu kúpnu cenu podľa Čl. III. tejto kúpnej zmluvy (d'alej len "tovar"). Tovar bude
počas trvania zmluvy dodaný v sortimente a množstve podľa prílohy č.2 tejto kúpnej zmluvy.
Predávajúci sa zaväzuje plniť množstvo dodaného tovaru podľa požiadavky kupujúceho.
Skutočne odobraté množstvo bude spresnené na základe samostatných objednávok
kupujúceho.

Čl. III.
Kúpna cena

Zmluvná cena je dohodnutá v zmysle zákona NR SR Č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení
neskorších predpisov podľa cenníka platného v čase uzatvorenia tejto zmluvy (vid' príloha ).
Zmluvná cena tovaru je stanovená v €, vrátane DPH. Ked'že potraviny sú osobitný artikel
dodávok, ktoré sa vyznačujú parametrami ako sú sezónno st' a cyklickost' dodávok v priebehu
roka, lehota spotreby, lehota spracovania, čerstvost', kvalita, a pod., môže byt' akceptovateľná
zazmluvnená cena navýšená po 12 mesiacoch na cenu aktuálnu na trhu, pričom cena sa bude
nachádzat' v intervale od 0,1 % do 5% z platnej ceny. Predávajúci sa zaväzuje pri



Čl. VII.
Vlastnícke práva

jednotlivých dodávkach tovaru kupujúcemu uvádzat' na dodacom liste, alebo na
nadobúdacom doklade, ktorý sa na tovar vzt'ahuje, platnú cenu tovaru podl'a záväzného
cenníka.

Čl. IV.
Platobné podmienky

Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny po dodaní tovaru. Úhrada faktúr
prebehne výhradne prevodným príkazom prostredníctvom peňažného ústavu kupujúceho.
Predávajúci vystaví faktúru za dodaný tovar na základe dodacieho listu. Faktúra musí
obsahovat' náležitosti daňového dokladu. V prípade, že faktúra nebude obsahovat' uvedené
náležitosti, je kupujúci oprávnený ju vrátit' predávajúcemu na doplnenie. V takomto prípade
sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynút' doručením
opravenej faktúry kupujúcemu. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní od jej doručenia.

Čl. V.
Dodacie podmienky

Predávajúci je povinný kupujúcemu dodat' tovar, odovzdat' doklady - dodací list, ktoré sa na
tovar vzt'ahujú, a umožnit' kupujúcemu nadobudnút' vlastnícke právo k tovaru v súlade so
zmluvou. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu do 3 pracovných dní od obdržania objednávky
od kupujúceho resp. podl'a dohody. Predávajúci je povinný dodat' kupujúcemu tovar tak, aby
podiel čerpania doby spotreby tovaru zo strany predávajúceho nepresiahol 1/3 podielu
z celkovej doby spotreby, ak sa zmluvné strany nedohodli inak.

Čl. VI.
Čas a miesto plnenia predmetu zmluvy

Dodanie tovaru bude predávajúcim zabezpečované dovozom podl'a dohody s odberatel'om do
skladu potravín do sídla verejného obstarávatel'a.

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím.

Čl. VIII.
Zmluvné pokuty a úrok z omeškania

Predávajúcemu vzniká právo účtovať kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,02 %
z fakturovanej kúpnej ceny, za každý aj začatý deň omeškania úhrady faktúry.
V prípade nedodania tovaru predávajúcim v dohodnutej dodacej lehote, vzniká kupujúcemu
právo účtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z kúpnej ceny nedodaného
tovaru, za každý aj začatý deň omeškania.
V prípade omeškania predávajúceho so splnením termínu výmeny poškodeného tovaru
zaplatí predávajúci kupujúcemu zmluvnú pokutu za každý deň omeškania vo výške 0,02 %
z ceny poškodeného tovaru.

Čl. IX.
Zodpovednost' za vady tovaru a záručné podmienky

Zmluvné strany sa budú riadit' § 422 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky
zo zodpovednosti za vady. Kupujúci prípadne reklamácie, vady tovaru, uplatní bezodkladne
po ich zistení písomnou, faxovou formou, alebo osobne do rúk oprávneného zástupcu



predávajúceho. Predávajúci je povinný sa písomne vyjadriť k reklamácii do 5 dní po jej
uplatnení. Ak sa v tejto dobe nevyjadrí, znamená to jeho súhlas s opodstatnenost'ou
reklamácie. Kupujúci môže požadovať výmenu poškodeného tovaru bezplatne v lehote do 20
dní od reklamácie. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar bude spôsobilý k zmluvnému účelu
a že počas záručnej doby bude mať dohodnutú kvalitu a vlastnosti

Čl. X.
Zánik a vypovedanie zmluvy

Platnosť zmluvy je možné ukončiť vzájomnou dohodou zmluvných strán, alebo výpoved'ou
ktoroukoľvek zo zmluvných strán, bez uvedenia dôvodu výpovede, vždy len písomnou
formou. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynút' prvým dňom nasledujúceho
kalendárneho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

Čl. XI.
Záverečné ustanovenie

Zmluva sa uzatvára na dobu do vyčerpania predpokladanej hodnoty zákazky t.j. do
objemu 5 000,- € bez DPH.
Vzťahy touto zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka v platnom znení a ostatnými všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi
Slovenskej republiky.
Meniť a doplňať túto zmluvu je možné iba formou písomného dodatku zmluvných strán,
ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú prednostne
riešiť rokovaním o možnej zhode.
Zmluva je vystavená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Kupujúci
obdrží jeden rovnopis a predávajúci jeden rovnopis.
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zástupcov oboch zmluvných strán.
Zmluvné strany prehlasujú, že zmluve porozumeli, s jej obsahom súhlasia, pokladajú ho za
dôverný a zaväzuje sa neinformovať a jej obsahu tretie strany bez písomného súhlasu druhého
zmluvného partnera, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Za predávajúceho:

Ing. Iveta Belányiová
riaditeľka OA Sered
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