KÚPNA ZMLUVA
na dodávku pekárskeho tovaru
Podľa § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov medzi:
1. Dodávateľom:
PEKÁREŇ, s.r.o.
Sídlo:
Športová 2, 985 11 Halič
Zastúpený:
Peter Köböl, konateľ spoločnosti
IČO:
36047716
IČDPH:
SK2020082042
Zapísaný v registri:
OR Banská Bystrica , oddiel: Sro, vložka číslo: 7036/S
Bankové spojenie:
Československá obchodná banka, a.s.
IBAN:
SK88 7500 0000 0040 1675 6046
E- mail:
info@pekaren-halic.sk
(ďalej len: „dodávateľ“)
2. Odberateľom:
Sídlo organizácie:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Tel:
E-mail:
Bankové spojenie:
!BAN:
(ďalej len „odberateľ“)

Dom pokojného života, n.o.
Hajnáčka 246, 980 33 Hajnáčka
Mgr. Mária Majorošová, riaditeľka, n.o
50459104
2120326054
0948469897
maria.majorosova@azet.sk
Všeobecná úverová banka a. s.
SK94 0200 0000 0037 0903 9053

Článok I.
Úvodné ustanovenia
1. Odberateľ, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o verejnom obstarávaní")
postupoval pri verejnom obstarávaní zákazky podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní v zmysle
Zákona o verejnom obstarávaní.
2. Táto zmluva sa uzatvára podľa ustanovení zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov, v súlade s výsledkami výzvy zo dňa 12.5.2021

Článok II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa dodávať odberateľovi tovar – pekársky tovar
uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorá je jej nedeliteľnou súčasťou, za podmienok uvedených
v tejto zmluve a záväzok odberateľa riadne objednaný tovar prevziať a zaplatiť zaň dodávateľovi
dohodnutú kúpnu cenu.
2. Tovar, ktorý nie je uvedený v prílohe č. 1 tejto zmluvy bude dodaný na základe objednávky
odberateľa v zmysle katalógu a cenníka dodávateľa platného v čase doručenia objednávky.

Článok III.
Cena a platobné podmienky
1. Odberateľ zaplatí dodávateľovi cenu za riadne dodaný, odovzdaný a odberateľom prevzatý tovar
podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Odberateľ neposkytne za dodanie tovaru
dodávateľovi žiadne preddavky ani zálohy.
2. Cena tovaru je uvedená v cenníku, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. Cena obsahuje všetky
náklady dodávateľa, vrátane dodávky na miesto dodania.

3. Cenu tovaru uvedenú v prílohe Č. 1 k tejto zmluve je možné meniť len na základe dohody oboch
zmluvných strán formou písomného dodatku k zmluve a to v dôsledku zmeny colných a daňových
predpisov, preukázateľnej zmeny cien výrobného závodu, zmeny nadobúdacích cien alebo
v dôsledku inflácie na základe údajov Štatistického úradu SR, v súlade so zákonom č.18/1996 Z.z.
o cenách. Písomná forma dodatku k zmluve sa nevyžaduje v prípade zvýšenia ceny za tovar
o menej ako 10%.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že maximálna cena celkovo dodaného, vyfakturovaného a uhradeného
tovaru počas doby trvania tejto zmluvy nepresiahne 4 846,00 € bez DPH, t.j. 5 730,70 € s DPH.
5. Cenu za riadne dodaný tovar zaplatí odberateľ dodávateľovi na základe vystavenej faktúry, ktorej
prílohou bude potvrdený dodací list, ktorá je splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa jej
vystavenia.
6. Odberateľ je povinný uhradiť dodávateľovi cenu v termíne splatnosti podľa bodu 5 tohto článku
zmluvy tak, aby úhrada ceny bola najneskôr v posledný deň splatnosti pripísaná na bankový účet
dodávateľa.
7. Pre prípad omeškania odberateľa so zaplatením ceny uvedenej vo faktúre, sa zmluvné strany
dohodli, že odberateľ zaplatí dodávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za
každý deň omeškania platby.

Článok IV.
Podmienky dodávky a odberu tovaru
1. Odberateľ bude objednávať tovar na základe mailovej alebo telefonickej objednávky. V objednávke
uvedie odberateľ požadovaný tovar, jeho množstvo a termín dodania.
2. Dodávateľ sa zaväzuje realizovať dodávky objednaného tovaru v deň stanovený v objednávke
do sídla odberateľa.
3. Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar s originálom a dvomi kópiami dodacích listov, z ktorých jednu
kópiu odberateľ potvrdí dodávateľovi po odkontrolovaní množstva, kvality a ceny dodaného
tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý potvrdením dodacieho listu. Dodací list bude tvoriť súčasť
faktúry.
4. Dodací list musí obsahovať najmä druh tovaru, množstvo, akosť a cenu s DPH.
5. Predmetom fakturácie bude iba skutočne objednaný a dodaný tovar.
6. Dodávateľ sa zaväzuje odovzdať odberateľovi objednaný tovar v bezchybnom stave, v stanovej
lehote, na miesto určené v článku V. tejto zmluvy, v súlade s hygienickými, technickými normami
a predpismi, v množstvách požadovaných v objednávke. Dodávateľ je povinný uvádzať záručné
lehoty pre každý dodaný tovar na obaloch tovarov alebo v dodacích listoch tak, aby bola možná
kontrola dodržania neprekročenia prvej tretiny doby spotreby v čase dodávky.
7. Odberateľ je povinný prehliadnuť tovar pri jeho dodaní s odbornou starostlivosťou,
prekontrolovať jeho úplnosť, kvalitu, balenie, kontrolné pásky a svojim podpisom na dodacom
liste túto skutočnosť potvrdiť. V prípade akýchkoľvek chýb tovaru (tovar nezodpovedá dohodnutej
kvalite, je neoznačený, poškodený, nekompletný, atď.) resp. nesúladu dodávky s údajmi na
dodacom liste, je odberateľ povinný tieto skutočnosti uviesť pri preberaní tovaru na dodacom liste
a dodávateľ je povinný chybný tovar vymeniť do 2 dní, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
8. Ak je odberateľ v omeškaní s prevzatím tovaru, dodávateľ je povinný urobiť primerané opatrenia
k uchovaniu tovaru. V prípade, ak by takýmto uchovaním tovaru vznikli dodávateľovi náklady,
odberateľ sa ich zaväzuje zaplatiť.
9. Dodávateľ zodpovedá za kvalitu dodaného tovaru, ktorý musí byť v súlade s Potravinovým
kódexom SR a so zákonom Č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a
ostatných platných právnych predpisov.
10.Dodávateľ prijíma objednávky na telefónom čísle : 047/4392630
e-mailovej adrese : halic.objednavky@gmail.com
11.Kontaktnou osobou odberateľa je p. Torjáková Agnesa, číslo mobilného telefónu 0948 167 310,
telefónne číslo 047/ 5692710

Článok V.
Miesto a čas dodania tovaru
1. Miestom dodania tovaru je sídlo odberateľa.
2. Čas dodania tovaru si zmluvné strany dohodnú telefonicky resp. e-mailom.
3. Dopravu zabezpečuje a dopravné náklady za dodanie tovaru do sídla odberateľa znáša dodávateľ.
Náklady spojené s vyložením tovaru v mieste dodania znáša odberateľ.

Článok VI.
Doba trvania zmluvy
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30.5.2022, odo dňa nadobudnutia jej účinnosti,
alebo do vyčerpania finančných prostriedkov v zmysle Čl. III. bodu 4 tejto zmluvy.
Článok VII.
Záruky a nároky z chýb predmetu zmluvy
1. Dodávateľ poskytuje odberateľovi na dodaný tovar záruku minimálne do uplynutia dátumu
spotreby pre príslušnú tovarovú položku.
2. Odberateľ je oprávnený reklamovať chyby akosti tovaru u dodávateľa písomne (e-mailom resp.
faxom) najneskôr do 24 hodín po dodaní tovaru, okrem zjavných chýb, t. j. množstva, druhu a
viditeľného poškodenia, ktoré je povinný reklamovať písomne ihneď pri prevzatí tovaru.
Reklamovaný chybný tovar dodávateľ vymení v dodatočnej lehote, dohodnutej s odberateľom, ak
sa zmluvné strany nedohodnú inak.
3. Dodávateľ zabezpečí v záručnej dobe bezplatné odstránenie všetkých chýb, ktoré sú predmetom
záruky, výmenou za bezchybný tovar. Dodávateľ má povinnosť dodať náhradný tovar alebo
chýbajúci tovar bezodkladne od uplatnenia zodpovednosti za chyby alebo podľa dohody.
4. Náklady na dopravu, súvisiace s reklamovaným tovarom znáša dodávateľ v plnom rozsahu.
5. Záruka sa nevzťahuje na chyby, ktoré boli spôsobené zástupcami odberateľa - neodbornou
manipuláciou, nedodržaním prevádzkových podmienok, živelnou pohromou alebo iným
spôsobom, než obvyklým zaobchádzaním.

Článok VIII.
Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy a výhrada vlastníctva
1. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza z dodávateľa na odberateľa dňom prevzatia tovaru
odberateľom.
2. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na odberateľa zaplatením kúpnej ceny.

Článok IX.
Ukončenie zmluvy
1. Zmluvné strany môžu túto zmluvu vypovedať v mesačnej výpovednej dobe. Výpoveď musí byť
písomná. Výpovedná lehota začína plynúť nasledujúci deň po doručení výpovede druhej zmluvnej
strane.
2. V prípade opakovaného závažného porušenia podmienok tejto zmluvy majú dodávateľ aj odberateľ
právo na odstúpenie od zmluvy okamžite po doručení odstúpenia druhej zmluvnej strane.
3. Závažnými porušeniami zmluvy sa rozumie:
- neplnenie dohodnutého časového harmonogramu dodávok objednaného tovaru,
- nedodanie objednaného tovaru
- opakované dodávky nekvalitného tovaru v prípade, že odberateľ na nedostatky dodávateľa
písomne upozornil
- opakované neuhradenie faktúry v dobe splatnosti, podľa Čl. III. bod S.

Článok X.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať len vo forme písomných dodatkov podpísaných oboma
zmluvnými stranami.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť po jej zverejnení na
stránke zriaďovateľa Obce Hajnáčka.
3. Práva a povinnosti výslovne neupravené v tejto zmluve sa spravujú príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi.
4. Pre účely zmluvy sa doručovanie vykonáva a považuje za platne a účinne vykonané vtedy, ak sa
doručuje na poslednú známu adresu sídla zmluvnej strany, ktorá bola ako posledná druhej
zmluvnej strane písomne oznámená, pričom za dodržanie podmienky písomného oznámenia sa
považuje i uvedenie novej adresy sídla na zmluve (vrátane jej prípadného dodatku) uzavretej
medzi zmluvnými stranami (doručovacia adresa). Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného
odkladu vzájomne si písomne oznámiť zmenu adresy sídla. Za doručenú sa doporučená poštová
zásielka považuje aj vtedy, ak je uložená na pošte, pričom za deň jej doručenia sa považuje
posledný deň úložnej lehoty.
5. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých po 1 exemplári obdrží každá zmluvná
strana.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a predstavuje
ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy vôle obsiahnuté v tejto
zmluve považujú Zmluvné strany za určité a zrozumiteľné, vyjadrené nie v tiesni a za nápadne
nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak svojho súhlasu s obsahom zmluvy túto zmluvu
podpísali.

Za dodávateľa:

Za odberateľa:

V Hajnáčke dňa 13.5.2021

.................................................................
Peter Köböl, konateľ spoločnosti

........................................................................
Mgr. Mária Majorošová, riaditeľka, n.o.

PRÍLOHA Č.1 - Opakované dodávky pekárskeho tovaru
Verejný obstarávateľ:
Názov: Dom pokojného života,n.o.
Sídlo: Hajnáčka 246, 980 33 Hajnáčka
Uchádzač:
Názov: PEÁREŇ, s.r.o.
Sídlo: Športová 2, 985 11 Halíč
IČO: 36 047716
Návrh na plnenie Kritérií.
P.Č.
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CPV

Názov

Tovaru
15811100-7

Chlieb svetlý
15811100-7

Chlieb tmavý
15811100-7

Sendvič
15811200-8

Rožky
15811200-8

Rožky
15812100-4

Pečivo biele
15812100-4

Pečivo celozrnné
15812100-4

Pečivo grahamové
15812100-4

Pečivo tukové
15812000-3

Vianočka
15812000-3

Viedenská štrúdla
15812000-3

Závin
15811300-9

Croissanty

MJ

Hmotnosť
ks

Predpokl.
množstvo
máj 2021/
máj 2022

Jednotková
cena bez
DPH

Sadzba
DPH

ks

1100g

2200

1,34 €

0,13 €

1,47 €

2 948,00 €

3 242,80 € DPH

ks

1100g

500

1,34 €

0,13 €

1,47 €

670,00 €

737,00 € DPH

ks

400g

200

0,72 €

0,14 €

0,86 €

144,00 €

172,80 €

ks

40g

2500

0,07 €

0,01 €

0,08 €

175,00 €

192,50 € DPH

ks

140g

700

0,27 €

0,05 €

0,32 €

189,00 €

226,80 €

ks

80g

200

0,17 €

0,03 €

0,20 €

34,00 €

40,80 €

ks

80g

200

0,32 €

0,06 €

0,38 €

64,00 €

76,80 €

ks

80g

200

0,27 €

0,05 €

0,32 €

54,00 €

64,80 €

ks

80g

200

0,28 €

0,06 €

0,34 €

56,00 €

67,20 €

ks

400g

1000

1,18 €

0,24 €

1,42 €

1 180,00 €

1 416,00 €

ks

80g

1500

0,39 €

0,08 €

0,47 €

585,00 €

702,00 €

ks

400g

300

1,25 €

0,25 €

1,50 €

375,00 €

450,00 €

ks

80g

3000

0,44 €

0,09 €

0,53 €

1 320,00 €

1 584,00 €

4 846,00 €

5 730,70 €

Jednotková
cena s DPH

CENA CELKOM

V

Halíči

Dňa

Cena spolu
bez DPH

Cena spolu
s DPH

10%

10%

10%

10.05.2021

Peter Köböl
Štatutárny zástupca uchádzača

