
KÚPNA ZMLUVA NA DODANIE TOVARU  
„Chlieb a pečivo“

uzavretá podľa § 409 a nasledovných ustanovení Obchodného zákonníka

I.
ZMLUVNÉ STRANY

Predávajúci:

Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
I B A N :

PEKÁREŇ KELPEK s.r.o. 
Čierne Pole 36 
Ladislav Kelény 
47019719 
2023707004 
OTP banka
SK93 5200 0000 0000 1519 6245

/ďalej iba predávajúci/

Kupujúci:

A

Materská škola S. H. Vajanského 5, 071 01 Michalovce

Zastúpený riaditeľom: 
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie: 
IBAN:

Anna Veľková
35542128
2021635528
Primá banka Slovensko, a.s.
SK84 5600 0000 0042 6035 4006

/ďalej len kupujúci/

II.
PREDMET PLNENIA

1. Predmetom zmluvy je pravidelná dodávka chleba a pečiva v čase trvania zmluvy a to od 
dátumu podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami. Druh tovaru a dojednané 
množstvá sú nasledovné:
- príloha kúpnej zmluvy/cenová ponuka/
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III.

DODACIE PODMIENKY

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy v množstve podľa čl. II. tejto zmluvy na 
základe písomnej alebo telefonickej objednávky.

Požadovaný termín dodávky: po podpísaní zmluvy verejným obstarávateľom
v množstvách a dohodnutých termínoch do 24 hodín od nahlásenia objednávky/, resp. 
podľa nahlásenej požiadavky.

2. Kupujúci má právo odmietnuť dodaný tovar v prípade neúplnosti dodávky 
v požadovanom množstve t. j. v rozpore s objednávkou, neštandardnej kvality, 
nedodržania dohodnutej ceny, resp. ak je tovar dodaný po uplynutí prvej tretiny svojej 
záručnej lehoty.

3. Miestom dodania tovaru je sídlo kupujúceho, tj. Školská jedáleň pri materskej škole,
S. H. Vajanského 5,Michalovce.

4. Spolu s predmetom zmluvy budú kupujúcemu odovzdané nasledovné doklady:
a) dodací list,
b) faktúra (u dodávok denných, resp. týždenných je možné predkladať sumarizovanú 

faktúru za dlhšie obdobie podľa potreby a možnosti dodávateľa) lx mesačne.

5. Predávajúci sa zaväzuje plniť dodávky predmetu zmluvy v súlade so zákonom, normami 
a predpismi SR a EÚ.

6. Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť dopravu na vlastné náklady. Tieto náklady musia byť 
zahrnuté v cene dodávaného predmetu zmluvy. V prípade porúch dopravného prostriedku 
je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu informovať kupujúceho a zároveň 
zabezpečiť, aby prepravovaný tovar nebol vystavený vplyvom zhoršujúcim jeho kvalitu.

7. Predávajúci musí zabezpečiť dopravu osobou občiansky bezúhonnou v dopravných 
prostriedkoch vyhovujúcich všetkým hygienickým a potravinovým zákonom, normám 
a predpisom SR a EÚ. Táto osoba musí pri vstupe do objektu kupujúceho , ako aj pri 
odchode strpieť vykonanie nevyhnutných bezpečnostných opatrení zo strany kupujúceho.

8. Pokiaľ budú pri dodávke použité vratné obaly (prepravky, palety a pod.), zostávajú tieto 
vo vlastníctve predávajúceho s tým, že kupujúci je povinný pri preberaní vrátiť 
predávajúcemu rovnaké množstvo a kvalitu týchto obalov a predávajúci je povinný tieto 
obaly prevziať späť (výmenný spôsob).

9. V prípade, že kupujúci pri preberaní dodávky súčasne nevráti obaly v rovnakom množstve 
a kvalite, bude táto skutočnosť uvedená v dodacom liste a kupujúci sa zaväzuje vrátiť 
doposiaľ nevrátené množstvo obalov pri najbližšej dodávke tovaru, najneskôr do 3
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mesiacov od ich prevzatia. Pokiaľ túto povinnosť kupujúci nesplní, je predávajúci 
oprávnený požadovať od neho zaplatenia nadobúdacej ceny nevrátených obalov. Úhrada 
bude vykonaná na základe faktúry, ktorú predávajúci vystaví kupujúcemu, a ktorú uhradí 
kupujúci do 14 dní od jej doručenia.

IV.

KÚPNA CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

1. Kupujúci a predávajúci sa dohodli na bezhotovostnej platbe formou bankového prevodu 
finančnej čiastky na účet predávajúceho. Predávajúcemu vzniká právo fakturovať 
dohodnutú kúpnu cenu podľa samostatných objednávok kupujúceho dňom riadneho 
a včasného splnenia jeho záväzku na základe potvrdeného dodacieho listu. Preddavok sa 
neposkytuje.

2. Kúpna cena je splatná na základe daňových dokladov (faktúr) predávajúceho, ktoré budú 
kupujúcemu odovzdané súčasne s predmetom plnenia. Faktúry musia spĺňať náležitosti 
daňového dokladu a špecifikáciu ceny, musia byť vždy v dvoch vyhotoveniach 
s priloženým potvrdenými dodacími listami.

3. Ak faktúry budú neúplné a nesprávne, je kupujúci oprávnený vrátiť ich predávajúcemu na 
prepracovanie do termínu ich splatnosti. V takom prípade začína plynúť nová lehota 
splatnosti odo dňa doručenia opravených faktúr.

4. Faktúry budú splatné do 14 dní odo dňa doručenia kupujúcemu. Pre účely tejto zmluvy sa 
za deň úhrady požaduje deň odoslania príslušnej sumy z účtu kupujúceho na účet 
predávajúceho.

5. V cene tovaru sú zahrnuté všetky náklady spojené s dodaným tovarom, t. j. doprava 
a vyloženie tovaru na adrese kupujúceho.

6. Kúpna cena je výsledkom súťaže obstarávateľa na dodanie predmetu zákazky „Chlieb a 
pečivo“ a je to najnižšia možná cena, akú kupujúci môže za daný predmet zaplatiť.

V.

ZMLUVNÉ POKUTY
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1. V prípade omeškania kupujúceho s uhradením fakturovanej sumy, má predávajúci právo 
účtovať kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,5 % z dlžnej sumy za každý deň 
omeškania.

VI.

OSTATNÉ USTANOVENIA

1. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže od tejto zmluvy okamžite odstúpiť v prípade:
a) že druhá strana je v oneskorení s platením svojich finančných záväzkov voči 

predávajúcemu po dobu dlhšiu ako 3 mesiace a to napriek predchádzajúcemu 
upozorneniu zo strany predávajúceho aj s poskytnutím primeranej lehoty na 
splatenie finančného záväzku,

b) ak sa druhá strana voči nej dopustila nesúťažného alebo iného zavrhnutiahodného 
jednania,

c) ak druhá strana napriek opakovanému upozorneniu neplní niektorú z podstatných 
zmluvných povinností podľa tejto zmluvy,

d) ak prichádza k jednostrannému uskutočňovaniu akýchkoľvek zmien zo strany 
predávajúceho v neprospech kupujúceho; takéto jednanie sa považuje za hrubé 
porušenie tejto zmluvy a je dôvodom pre okamžitú výpoveď.

2. Kúpna zmluva v týchto prípadoch zaniká dňom doručenie oznámenia o odstúpení od 
zmluvy druhej strane.

3. Od zmluvy možno odstúpiť formou vypovedania zmluvy s uvedením dôvodu 
vypovedania, s výpovednou lehotou 3 mesiace. Výpovedná lehota začína plynúť od 
prvého dňa nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede.

4. Odstúpenie od zmluvy je možné aj vzájomnou dohodou zmluvných strán.

5. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi 
právnymi predpismi SR a EU.

V II .
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluva sa uzatvára na dobú určitú od 01.05.2017 do 30. 04. 2019.
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2. Kupujúci a predávajúci sa zaväzujú do 15-tich dní oznámiť druhej strane akékoľvek 
zmeny v článku 1. tejto zmluvy.

3. Zmeny o doplnky k tejto zmluvy je možné robiť len obojstranne potvrdenými dodatkami 
k zmluve.

4. Účastníci zmluvy výslovne prehlasujú, že táto zmluva je prejavom ich osobnej vôle, čo 
potvrdzujú podpismi zástupcov svojich štatutárnych orgánov.

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle.

6. Zmluva je podpísaná oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

7. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z uzavretej zmluvy na dodanie 
predmetu zákazky prednostne formou zmieru, prostredníctvom štatutárnych zástupcov 
zmluvných strán. V prípade, že sa spor nevyrieši zmierom, bude oprávnená hociktorá zo 
zmluvných strán predložiť spor na riešenie a rozhodnutie príslušného súdu.

8. Táto zmluvy je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých 1 je pre predávajúceho a 1 pre 
kupujúceho.

V Čiernom Poli, dňa 26. 04. 2017
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