
KÚPNA ZMLUVA
uzavretá podľa § 409 a násl. Obchodného zákonníka

Predávajúci
Názov a sídlo:
Zastúpený:
IČO:
IČDPH:
Bankové spojenie:
Tel.! fax:
/ďalej predávajúci!

Kupujúci
Názov a sídlo:
Sídlo org.
Zastupený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Tel.! fax:
/ďalej kupujúci!

Eurokaf s.r.o. Štítnická Č. 46, 048 O1 Rožňava
Zoltán Kankula - majiteľ
44049374
SK2022576072
VÚB Č.Ú. 2437498453/0200
058/732 38 60

Základná škola ,Štítnik
Školská 295, 04932 Štítnik
Mgr. Jarmila Motužová
35543604

J.OR.;f6};I/Ôb"1J v _ i- - ."
tlO//. t '?O~)TELA/tJ i (!J Ij[. !J,5111b 6tJ6:3)tJ9f)fJ

058/7931330, 0915/943675.

uzatvárajú túto kúpnu zmluvu.

Článok 1
Predmet plnenia

1. Predmetom plnenia je dodávka ovocia a zeleniny predávajúcého, prípadne produkcie jeho
obchodných partnerov / ďalej len tovar/o Tovar je dodávaný kupujúcému na základe jeho
objednávky v súlade s ponukovým listom, ktorý j9 súčasťou ponuky z vykonaného
prieskumu trhu a je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

2. Kupujúci si vyhradzuje právo zmeniť množstvo tovaru v prípade výraznej zmeny stavu
stravníkov z ktorého sa vychádzalo v prieskume trhu.

Článok 2
Miesto plnenia

1. Miestom plnenia tejto zmluvy je Školska jedáleň základnej školy, ulica Školska 295 Štítnik

Článok 3.
Čas plnenia

1. Čas plnenia pre jednotlivé dodávky tovaru realizovaných na základe objednávok kupujúceho
je nasledovný

- do 24 hodín od telefonického nahlásenia objednávky
2. Tovar môže byť objednaný: ústne, telefonicky, faxom, písomne.



3. V prípade odberu tovaru uskutočneného zamestnancami kupujúcého osobne, príp.
osobami, ktorých kupujúci poveril na odber tovaru priamo v odbytových skladoch
predávajúceho, je časom plnenia pracovná doba predávajúceho a deň, kedy sa má tovar
podľa objednávky kupujúcého prevziať.

Článok 4
Objednávacie podmienky

1. V prípade písomnej alebo faxovej objednávky musí objednávka obsahovať náležitosti
vyžadované ust.§ -u 3a Obchodného zákonníka, t.j. musí obsahovať:

- Obchodné meno kupujúceho
- Sídlo alebo miesto podnikania kupujúceho
- IČO kupujúceho
- DIČ kupujúceho - nie je platacom DPH
- Bankové spojenie kupujúcEho

Kupujúci je povinný bez ohľadu na to, akú formu objednávky v obchodnom styku s
predávajúcim uplatňuje, hlásiť predávajúcemu každú zmenu vo vyššie uvedených údajoch.

Článok 5
Akost' predmetu plnenia

1. Tovary dodané kupujúcému musia vyhovovať požiadavkám príslušných STN a obchodných
noriem.

2. Doporučná doba spotreby je uvedená na obale tovaru alebo v dodacom liste.

Článok 6
Reklamácie

1. V prípade, že pri preberaní budú zistené rozdiely v množstve dodaného tovaru, poverený
zodpovedný zástupca kupujúceho a poverený zodpovedný zástupca predávajúceho, príp.
zodpovedný pracovník zabezpečujúci dopravu tovaru, uvedú v spodnej časti dodacieho listu
druh a množstvo chýbajúceho tovaru. Túto skutočnosť potvrdia vyššie uvedení zodpovední
zástupcovia kupujúcého a predávajúceho, resp. zodpovedný pracovník zabazpečujúci
dopravu, svojimi podpismi a doklad sa opečiatkuje.

2. Reklamácie na kvalitu s vrátením tovaru sa musia uplatniť v záručnej dobe formou
vypísaného reklamačného listu s vrátením celého množstva reklamovaného tovaru
predávajúcemu prostredníctvom ním poverených osôb, zabezpečujúcich prepravu
objednaného tovaru.

3. Predávajúci sa k reklamácii vyjadrí do 24 hodín od dodanie tovaru.

Článok 7
Obaly

1. Obalmi tovaru poskytovanými predávajúcim sa rozumejú kartóny a prepravky
2. Prepravky PVC sú evidenčné, v prípade ostatných tovarov sú prepravky riešené výmenným

spôsobom.

Článok 8
Doprava

1. Tovar bude dodávaný v súlade s článkom 3. Prepravu tovaru objednaného kupujúcim



zabezpečuje predávajúci na vlastné náklady.
2. V ostatných prípadoch si zabezpečuje dopravu objednaného tovaru na vlastné náklady

kupujúci sám. Miestom plnenia je v tomto prípade odbytový sklad predávajúceho.

Článok 9
Dodací list

1. Povinnosťou predávajúceho je pri dodávke tovaru odovzdať kupujúcemu dodací list
minimálne s týmito náležitosťami

- obchodné meno predávajúceho a kupujúceho
- Sídlo alebo miesto podnikania predávajúceho a kupujúceho
- právna forma predávajúceho a kupujúceho
- IČO predávajúceho a kupujúceho
- DIČ predávajúceho a kupujúceho
- označenie príslušného registra evidencie podnikateľov v ktorom sú predávajúci a

kupujúci zapísaní s uvedením spis. značky a registrač. čísla ich zápisov
- zákaznícke číslo kupujúceho
- prípadný údaj pre ktorú z obchodno-prevádzkových jednotiek kupujúceho je uvedená
dodávka určená
- tovarové číslo a názov tovaru
- predajná cena s DPH, bez DPH
- množstvo, prípadne hmotnosť tovaru

2. Prevzatie tovaru potvrdí kupujúci podpisom oprávnenej osoby s uvedením jej mena a
prezviska s pečiatkou a s dátumom prevzatia na dodacom liste.Zoznam oprávnených osôb
prebrať dodaný tovar / s uvedením mena, priezviska, funkcie a podpisového vzoru, vzoru
pečiatky, ktorou sa prevzatie tovaru na dodacom liste potvrdí, je prílohou tejto zmluvy/o

Článok 10
Kúpna cena tovaru

1. Za dohodnutú cenu sa považuje cena, ktorá bude uvedená v dodacom liste. Táto cena
vychádza z ponukového listu predávajúcého , ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

2. Pri vysokom náraste trhovej ceny oproti cenovej ponuke, ceny sa upravia pri vzájomnej
dohode predávajúceho a kupujúceho.

3. V prípade ponuky akciových cien počas trvania zmluvy predávajúci bude informovať
kupujúceho o týchto zmenách a požiadavky kupujúceho na dodanie takéhoto druhu tovaru
bude predávajúci akceptovať.

Článok 11
Platobné podmienky

1. Kupujúci hradí cenu tovaru formou bankového prevodu na účet predávajúceho na základe
vystavenia faktúry s dobou splatnosti 30 dní a to samostatne za každú dodávku .

2. Cena tovaru sa považuje za uhradenú včas, ak príslušná suma bola pripísaná na účet
predávajúceho najneskôr v posledný deň splatnosti uvedený v príslušnej faktúre.

Článok 12
Zmluvná pokuta



V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny dodaného tovaru /či už v jej
plnej výške, alebo len čiastočnej, má predávajúci právo požadovať od kupujúceho zaplatenie
zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania! a kupujúci je
povinný v prípade uplatnenia si tohto práva predávajúcim túto zmluvnú pokutu zaplatiť
predávajúcemu.

Článok 13
Trvanie zmluvy

1. Táto zmluva sa stáva platnou a účinnou dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami
2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu 31.12.2014 zmluvný vzťah zaloflený touto zmluvou je

možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán
3. Ktorákoľvek zo zmluvných strán tejto zmluvy môže ukončiť zmluvný vzťah touto zmluvou

založený písomnou výpoveďou bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 30 dní a začína
plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúcého po mesiaci, v ktorom bola výpoveď druhej
zmluvnej strane doručená.

Článok 14
Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami
zákona č. 513/1991Zb. obchodného zákonníka, v znení neskorších zmien a doplnkov.

2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné realizovať písomne na základe dohody medzi
zmluvnými stranami tejto zmluvy. Výnimku tvoria zmeny tých častí tejto zmluvy, u ktorých
pripúšťajú ustanovenia tejto zmluvy zmenu formou jednostranného právného úkonu
uskutočneného oprávnenou stranou tejto zmluvy.

3. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán tejto
zmluvy obdrží po dvoch vyhotoveniach.

4. Zmluvné strany tejto zmluvy vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli,
že ju neuzatvárajú v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak čoho ju podpisujú.

V Rožňave

Príloha:
Ponukový list vypracovaný predávajúcim, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a tvorí
ponuku v prieskume trhu.
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OVOCIE AlELENINA

Názov obstarávanej M. Predpokl. Cena Cena Cena Cena
komodity J. množstvo v Eur v Eur za pož. za pož.

za kg
!

za kg množstvo množstvoI
tez DPH I s DPH bez DPH s DPHi

Zemiaky neskoré kg 5000 ť/~C l "~ 4<1 ,?' ,. Cc." c.:J 4c()

Zemiaky skoré kg I..~t,a l c,~ť ~('l) 76C1000
Mrkva voľná kg 500 ,) 3?'3 Of 4 c l~fr oO 23D" J. / ~!I f"

Cibuľa sypaná kg 600 ?Jh'1- 0, r» .2?J '"O .~o\..").['-'fv,:",

Cesnak voľný kg 20 I(e", ~ 3,2.0 -7 J~; ( LI~~")i,j'7

Kaleráb kg 280 ;.1, ~o'?\ {>, ~ tj /,'r., '~ . 1J't,l.<..:i"" / \. Z. 7
Petržien kg 1 l 1,2.2' lS-2-210 i 2. IC

Zelér kg 100 l) ::4 .- l [\1-1""'- {~~n: 1r'/ tJ

Kapusta hlávková biela kg 700 [i,;J GI ("~.J~ 2-/D 2r2-
Kapusta kvasená kg 200 {',5:1[ (.,'('l /fIt" 1Sť
Kapusta čínska kg 50 ,"J, 4 'ifJ C .[9 "li, ,.,- L'} Jl)z, 1/ (.1'l

I (

kiwi kg 60 -il ~rt_,,-> 11l-r ll-! Hl /-tC

Kel zelený kg 100 ~:i([t:. í; ft:, ,,:'l.í ľ!' :;'Cl
Pór kg 10 101.r ij.C') ~c~IJ 12., 'Íl,}

I

Karfiol kg 170 '~ ~q 1"1- 1,1':; ;'S3 GY"; Jo4 JO,
Kareláb skorý kg 50 ~;{,tU ';J- DI rC! 2'-, is: ol 01 rt:
Paradajky kg 20 -1, {l) /! J" .Jo 36. f( '-

Uhorky šalátové kg
ol ť A ""('lv .s;f6! Cc. ...;6'(,'200 -s s, 3.,)

Paprika čerstvá zelená kg 30 ,,:~,?Cjá Zf fc} J.~Jr"/' /Iq JDr

Hrozno kg 1 - ,S 'lc /,Jl11~ 13fc: ro35 .J ,21.

Jablká kg 100 ~(2J Or i s: r::':-'r JO --:;.r
Cvikla kg 20 :), ~O gt, Of 41 .1;,:({ CliO,
Citróny kg 20 -'~O$Ij. -12(" !:.) 1 (?, L, 'l-c: J

Broskyne kg 50 /Í , 1t;. •..'1 rc' CC'

Nektárinky kg 60 -1f /{ lL, ,1, je; (~ ' '7""1 Js, '7 c'
Pomaranče kg 60 Dt)JC'1. 'il/O .sf) O~\:: CC;

I '

Mandarínky kg 370 t tJc -1, o rf 333 j'JCí (r,)
í

Banány kg 550 </ -rr? 1, :3'1 61/'-"(,"( J(~, ;V;"//J .> !

Uvedený druh a množstvo tovaru nie je záväzný, vec rca ŠJ sortiment a množstvo

ponúkaného tovaru bude objednávať a upravovať pQojl'apotreby prevádzky.


