
                                                ZMLUVA  NA DODANIE TOVARU_________________ 
                                                            (ďalej len zmluva) 

 
 

uzatvorená podľa § 409 Obchodného zákonníka   a  § 1 odst. 14 Zákona 343/2015 Z.z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení   neskorších   
                                            predpisov,    medzi zmluvnými stranami 
  
 
                                                                        I.  
I. Zmluvné strany 

 
Kupujúci:     Stredná odborná škola obchodu a služieb   
                      T. Vansovej 2, 95501 Topoľčany    
                                   
                      Zastúpený:  Mgr. Milanom  Naňom, riaditeľom  
 
                      IČO:  00893480                                                                                                                                                 
                      DIČ:  2020419665                                                      IčDPH : SK2020419665                                                                                                    
                      Bankové spojenie: Štátna pokladnica                                                                           
                      Číslo účtu:, 7000308402, 7000308373 
                      IBAN : SK 50 8180 0000 0070 0030 8373, SK43 8180 0000 00700 0308 0402                                                                                     
                      (ďalej len „kupujúci“) 
 
 

 
Predávajúci:  Bidfood Slovakia, s.r.o.     
                       Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom                   
                        
                      Zastúpená: Ing. Petr Sekula 
 
                      IČO:  34152199 
                      DIČ:  2020168359 
                      IčDPH :  SK2020168359                      
                      Zapísaná v OR SR Okresného súdu v Trenčíne , odd.Sr., vl. 11529/R  
                      Bankové spojenie: ČSOB 
                      Číslo účtu:   SK48 7500 0080 1006 1102 2233 
                      (ďalej len „predávajúci“) 

 
 
II. Všeobecné ustanovenia : Táto zmluva sa uzatvára za účelom dohodnutia vzájomných obchod-
ných podmienok, ktorými sa budú zmluvné strany riadiť pri dodávaní tovarov predávajúcim kupujú-
cemu.  
 
  
II: Predmet zmluvy :    Predmetom tejto zmluvy je zásobovanie školskej jedálne chýbajúcim 
sortimentom vysokohodnotných potravín mliečneho pôvodu /prípadne vybranými druhmi mäsa /králik, 
divina, prasa v celku/, ktorých množstvo a rozsah bude upresňovaný objednávkami zo strany 
kupujúceho.  Jedná sa o sortiment výrobkov, ktoré nie sú dostupné u  zazmluvnených dodávateľoch , 
ale sú potrebné  pre zabezpečenie  plynulého chodu prevádzky školského stravovania a potrebné pre 
zabezpečenie celospoločenských akcií poriadaných v rámci podnikateľskej činnosti a prípravy stravy 
pre cudzích stravníkov. 
  
Jedná sa o druh výrobkov : CPV  15540000-5 /syrárske výrobky /,   CPV  15530000-2 /maslo/ 
                                            CPV  15119100-6 /králičie mäso/,  CPV  15119300-8 /divina/   
                                            CPV   15113000-3 /brav.mäso/ 



 
 
III. Návrh zmluvy a jeho prijatie : Kupujúci objedná tovar u obchodného zástupcu. V objednávke 
uvedie kupujúci požadovaný sortiment a množstvo. 
 
IV. Miesto a spôsob prevzatia tovaru : Miestom dodania tovaru je : 
nákladná rampa školskej kuchyne na ul. Mudroňa 2 a tovar sa považuje za prevzatý potvrdením 
dodacieho listu kupujúcim.  
 
V. Doklady :  Dodací listu odovzdaný pri prevzatí tovaru je zároveň faktúrou. Potvrdením dodacieho 
listu kupujúci potvrdzuje prevzatie tovaru, jeho úplnosť a bezchybnosť dodávaného tovaru. 
 
VI. Doprava :  Dopravu ako dopravné náklady s tým spojené zabezpečuje a znáša predávajúci. 
Náklady spojené s vyložením tovaru v mieste určenie znáša v plnom rozsahu kupujúci.  
 
VII. Cena a splatnosť faktúry : Kúpna cena bude stanovená pre každú dodávku v zmysle cenníka 
predávajúceho platného ku dňu prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu 
po obdržaní faktúry najneskôr do 14 dní v plnej výške.  
 
VIII. Vady a zodpovednosť za škodu : Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar s odbornou 
starostlivosťou pri jeho dodaní. Vady tovaru zistené neskôr nemôže kupujúci voči predávajúcemu 
uplatniť.  Predávajúci nie je zodpovedný za škodu, ktorá by mohla vzniknúť kupujúcemu nerealizáciou 
jednotlivej objednávky . 
 
IX. Záruka a dispozičná správa : Predávajúci prehlasuje, že záručná doba a všetky náležitosti 
požadované SPPI budú uvedené na tovare v súlade s potravinovým kódexom SR. Nebezpečenstvo 
škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru od predávajúceho. Vlastnícke právo 
k tovaru prechádza na kupujúceho zaplatením kúpnej ceny.  
 
X.  Výpoveď : Obidve zmluvné strany môžu predmetnú zmluvu vypovedať s výpovednou lehotou 30 
dní, pričom uvedená lehota začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia písomnej výpovede 
druhej zmluvnej strane.  
 
XI. Iné dojednania :  V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením je predávajúci oprávnený 
pozastaviť dodávky do preukázania, že záväzok kupujúceho je splnený v plnom rozsahu. Predávajúci 
je oprávnený odstúpiť od tej časti plnenia, so zaplatením ktorej je kupujúci v omeškaní. Zmluva je 
vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu po jednom vyhotovení .  
 
XII. Záverečné ustanovenia  :  Zmluva sa uzatvára na dobu určitú , a to od 2.9.2019 do 31.8.2020  
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa. V ostatných zmluvou 
neupravených vzťahoch sa uplatní režim  Obchodného zákonníka. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, 
porozumeli jej obsahu a zhodne vyhlasujú, že vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu a ani sú známe 
okolnosti, ktoré by ju robili neplatnou a na znak súhlasu podpismi osôb oprávnených  podpisovať v ich 
mene, ktorých totožnosť bola medzi zmluvnými stranami navzájom preukázaná. 
 
 
V Topoľčanoch                                                                  V Novom Meste nad Váhom  
 
Dňa 30.8.2019                                                                   Dňa 30.8.2019  
 
 
 
 
 
 
––––––––––––––––––––––––––                                     –––––––––––––––––––––––––––- 
              SOŠ o a s                                                                    Bidfood Slovakia, s.r.o 
    Mgr. Milan Naňo -riaditeľ                                                      Ing. Petr Sekula -konateľ 


