
Kúpna zmluva
uzavretá podľa ust. §409 a nasl. v spojení s ust. §269 ods. 2 Obch. zákonníka

medzi zmluvnými stranami:

1. obchodné meno:
sídlo:
IČO:
IČ DPH:
zápis:
bankové spojenie:
číslo účtu/kód banky:
konajúca prostredníctvom:

a

INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,96001 Zvolen
36019208
SK2020066829
OR OS B. Bystrica odd. Sro, vložka Č. 4345/S
UniCredit Bank, a.s., pobočka Zvolen
6619429000/1111
Ing. Miloš Kriho, konateľ
Mgr. Lucia Krihová, konateľ

ďalej len "predávajúci"

2. obchodné meno: Základná škola Štítnik
sídlo: Školská 295, 049 32 Štítnik
IČO: 35543604
DPH: j!oťtI6iJJ;~~f1) v
bankové spojenie: tI-Oilé!ť/tJitP- .tjJpsi2JJ)..A//?
číslo účtu/kód banky: {)lf 11.IE 0 qrf :5/0 qM)
konaiúcaprostredníctvom: Mgr. Jarmila Motúzová, riaditeľka školy

ďalej len "kupujúci"

takto:

v

CIánok 1
Predmet zmluvy

1. Touto kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodávať kupujúcemu hnuteľné veci
(ďalej len "tovar") určené v článku 2 tejto zmluvy a previesť na neho vlastnícke právo
a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za tento tovar kúpnu cenu určenú v článku
3 tejto zmluvy. Táto zmluva sa vzťahuje na všetky jednotlivé kúpne zmluvy uzavreté
medzi zmluvnými stranami v rámci a po dobu trvania tejto zmluvy. Ustanovenia uvedené
v tejto kúpnej zmluve sú podstatnými náležitosťami každej čiastkovej zmluvy uzavretej
medzi zmluvnými stranami počas trvania tejto kúpnej zmluvy. Prípadné odchylné
ustanovenia uvedené v čiastkových kúpnych zmluvách uzatváraných na podklade tejto
zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami tejto zmluvy.
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Článok 2
Tovar

1. Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar: hrubý tovar, ktorý tvorí Prílohu č.
1 tejto zmluvy.

Článok 3
Kúpna cena

1. Kúpna cena tovaru je určená v cennovej ponuke, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy a je
určená v EURO bez DPH a v EURO s DPH.

2. Cenaje spracovaná v súlade so zák. Č. 18/1996Z.z. a vyhláškou MF SR Č. 87/1996 Z.z. aje
maximálna a záväzná počas platnosti zmluvy. Je ju možné meniť len v prípade:
a) zmeny colných a daňových predpisov, alebo
b) preukázateľnej zmeny ceny tovaru určenej výrobcom, alebo
c) iných okolností priamo ovplyvňujúcich stanovenie kúpnej ceny (t.j. dôvod zmeny kúpnej ceny
musí byť preukázateľný). Ceny je možné upraviť len písomnou formou odsúhlaseného dodatku
k Rámcovej kúpnej zmluve.

3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za dodaný tovar kúpnu cenu do 30 dní odo
dňa vystavenia faktúry. Lehota splatnosti sa nemení, pokiaľ s tým nevysloví predávajúci
písomný súhlas, napr. tým, že vystaví novú faktúru. Ku kúpnej cene uvedenej vo faktúre
bude pripočítaná aj DPH v zmysle platných právny predpisov. Miestom plnenia pre
úhradu kúpnej ceny je sídlo predávajúceho alebo účet predávajúceho uvedený na prvej
strane tejto zmluvy.

4. Ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny alebo jej časti, je povinný zaplatiť
predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0.05 % denne z dlžnej sumy za každý deň
omeškania. V prípade, ak bude kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny alebo jej
časti o viac ako 60 dní po uplynutí lehoty splatnosti, je kupujúci povinný zaplatiť
predávajúcemu zmluvnú pokutu rovnajúcu sa výške 5 % z kúpnej ceny.

Článok 4
Ponuka, prijatie ponuky a dodanie tovaru

1. Dodanie tovaru sa uskutočňuje na základe písomnej alebo telefonickej objednávky
kupujúceho, ktorú predávajúci potvrdí. Za písomnú objednávku ajej potvrdenie sa
považuje aj faxová objednávka a potvrdenie alebo objednávka a potvrdenie uskutočnené
formou elektronickej pošty.

2. Dodaciu lehotu a množstvo tovaru jednotlivej objednávky určuje v objednávke kupujúci.
Predávajúci je oprávnený dodať kupujúcemu objednaný tovar aj naraz.

3. Predávajúci splní svoju povinnosť dodať tovar kupujúcemu tým, že umožní kupujúcemu
nakladať s tovarom v mieste sídla kupujúceho. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci
hradí všetky náklady spojené s prepravou tovaru do miesta plnenia.
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Článok 5
Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody na tovare

1. Zmluvné strany sa dohodli, že podľa § 445 Obch. zákonníka vlastnícke právo k tovaru
prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny.

2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho dodaním tovaru.

Článok 6
Vady tovaru

1. Predávajúci je povinný dodávať tovar v množstve, akosti a vyhotovení podľa tejto
zmluvy, tak aby účel každej čiastkovej zmluvy zostal zachovaný.

2. Ak predávajúci poruší svoje povinnosti ustanovené vyššie, má tovar vady.
3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar v okamihu, keď prechádza

nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho.
4. Kupujúci je povinný písomne podať predávajúcemu správu o vadách tovaru najneskôr do

5 dní po tom, čo vady zistil alebo pri vynaložení odbornej starostlivosti mal možnosť
zistiť pri prehliadke uskutočnenej pri preberaní tovaru. Predávajúci je povinný vady
tovaru bez zbytočného odkladu odstrániť a to dodaním náhradného tovaru za vadný tovar
alebo dodaním chýbajúceho tovaru, alebo poskytnutím zľavy z kúpnej ceny vo výške
pripadajúcej na vadný tovar.

Článok 7
Doba trvania a zánik zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu do 31.12.2014.
2. Zmluva zaniká:

(a) písomnou dohodou zmluvných strán a to dňom, ktorý bol dohodnutý ako deň
zániku zmluvy,

(b) výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán, pričom výpovedná lehota je 1-
mesačná a začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho mesiaci, v ktorom
bola výpoveď doručená.

Článok 8
Záverečné ustanovenia

1. Všetky spory vyplývajúce z tejto rámcovej kúpnej zmluvy sa riadia právom štátu
predávajúceho, t.j. právom Slovenskej republiky.

2. Zmluvné strany sú si navzájom povinné bezodkladne písomne oznámiť akékoľvek zmeny
a to najmä zmenu sídla, obchodného názvu, zmenu štatutárnych orgánov, zmenu účtu,
ktorý je pre zmluvu rozhodujúci atď. Zmluvné strany doručujú na adresu uvedenú
v záhlaví tejto zmluvy, dokiaľ nie je jej zmena oznámená druhej strane. V prípade, ak sa
riadne doručovanú zásielku nepodarí doručiť, považuje sa zásielka za doručenú tretím
dňom od odoslania zásielky.

3. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o veciach obchodného tajomstva,
ktoré sa im stanú známe v rámci zmluvných vzťahov. Inak zodpovedajú za škodu
spôsobenú porušením tohto obchodného tajomstva.

4. Túto zmluvu možno meniť alebo zrušovať len písomne.
5. Zmluvné strany a ich zástupcovia uzavreli zmluvu slobodne, vážne, žiadna zo strán, ani

jej zástupca, nekonali v omyle, tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok.
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Zástupcovia zmluvných strán, respektíve zmluvné strany si zmluvu riadne prečítali,
porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu zmluvu podpisujú.

6. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dva si ponechá predávajúci a dva
kupujúci.

7. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania druhou zo zmluvných strán.
8. Zmluvné vzťahy sa v otázkach, ktoré nie sú upravené priamo v zmluve, riadia

ustanoveniami zák. Č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a ostatným
platných právnych predpisov.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo v budúcnosti
vzniknú z tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou budú rozhodované v
rozhodcovskom konaní v zmysle zákona Č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní
nezávislým rozhodcom Stáleho rozhodcovského súdu pri Slovenskej arbitrážnej komore,
s.r.o., IČO: 36414 603, podl'a Rokovacieho poriadku tohto Stáleho rozhodcovského
súdu.

10. V prípade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokol'vek dôvodu stane
neplatné, neúčinné alebo nevynútitel'né (obsoletné), nemá a ani nebude to mať za
následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútitel'nosť ostatných ustanovení zmluvy.
Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere, rešpektujúc zásady poctivého dobrých mravov
rokovať tak, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne
nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo možno najviac
podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel zmluvy musí byť
zachovaný. Do doby, pokial' takáto dohoda nebude uzavretá, rovnako v prípade, ak k nej
vôbec nedôjde, použijú sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútitel'ného
ustanovenia iné ustanovenia zmluvy a ak také ustanovenia nie sú, potom sa použijú
ustanovenia slovenských právnych predpisov a inštitútov, ktoré sú upravené slovenským
právnym poriadkom, pričom sa použijú také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám
predchádzajúcej vety.

iJ t. 1· &C1 vj
Vo Zvolene, dňa .

Predávajúci:

\~.C?
Kupujúci:

iNMED!A, spol. s ne.
Námestie SNP u, 96001 ZVOLEN

IČO: 36 019 208
IČ DPH: SK2020066829

,:" ""Lur~ S.iOLill
C"', 32 ŠtíTNIK .

:, Joo D5,!i793 1330

. '."."-",',,~:I!~IL
ZŠ Štítnik

zast. Mgr. Jarmila Motúzová
riaditeľka školy

INMEDIA, spol. S r.o.
zast. Ing. Miloš Kriho

konateľ
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Príloha č. 1
Názov obstarávanej M. Predpokl. Cena Cena Cena Cena

komodity J. množstvo v Eur v Eur za pož. za pož.
za kg za kg množstvo množstvo

bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Múka polohrubá výberová kg 1000 0,300 0,360 300,00 360,00

Múka hladká špeciál kg 350 0,330 0,396 115,50 138,60

Cukor kryštalový kg 400 0,770 0,924 308,00 369,60

Cukor práškový kg 50 0,880 1,056 44,00 52,80

Fazul'a suchá strakatá kg 40 1,232 1,478 49,28 59,14

Fazul'a suchá biela kg 40 1,069 1,283 42,76 51,31

Šošovica suchá kg 50 0,836 1,003 41,80 50,16

Hrach suchý žltý polený kg 125 0,693 0,832 86,63 103,95

Ryža gulatá kg 750 0,583 0,700 437,25 524,70

Slovenská ryža kg 250 0,671 0,805 167,75 201,30

Tarhoňa kg 120 0,671 0,805 80,52 96,62

Cestoviny semolinové kg 650 0,600 0,720 390,00 468,00

Cestoviny polievkové kg 70 0,792 0,950 55,44 66,53

Sol' jedlá kg 250 0,176 0,211 44,00 52,80

Olej jedlý repkový I 700 0,950 1,140 665,00 798,00

Olej olivový panenský I 10 4,158 4,990 41,58 49,90

Olej s príchuťou masla I 20 5,225 6,270 104,50 125,40

Vegeta bez glutamanu kg 40 3,486 4,183 139,44 167,33

Zemiak.-bryndz. pirohy mrazené kg 125 2,365 2,838 295,63 354,75

Pizza mrazená šunková kg 70 3,209 3,851 224,63 269,56

Tvarohové knedličky plnené mraz. kg 150 3,553 4,264 532,95 639,54

Kečup jemný kg 100 0,855 1,026 85,50 102,60

Bulgur kg 50 2,660 3,192 133,00 159,60

Keks ks 4000 0,100 0,120 400,00 480,00

Spolu 4785,15 5742,18
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Názov obstarávanej M. Predpokl. Cena Cena Cena Cena

komodity J. množstvo v Eur v Eur za pož. za pož.

za kg za kg množstvo množstvo

bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Uhorky steriliz. 6-9 cm 41 ks 160 2,519 3,023 403,040 483,648

Cvikľa sterilizovaná ks 50 1,650 1,980 82,500 82,500

Šampiríony steril kg 50 1,294 1,553 64,700 64,700

Drvené paradajky ks 10 3,629 4,355 36,290 36,290

Sirup ovocný I 200 0,250 0,300 50,000 50,000

Kukurica sterilizovaná ks 10 2,749 3,299 27,490 27,490

Hrášok sterilizovaný kg 50 0,763 0,916 38,150 38,150

Lečo zeleninové ks 50 2,310 2,772 115,500 115,500

Džem ovocný 4 kg ks 100 3,500 4,200 350,000 350,000

Lekvár slivkový kg 30 1,749 2,099 52,470 52,470

Nutela kg 24 3,167 3,800 76,008 76,008

Kompót broskyňový kg 60 0,957 1,148 57,420 57,420

Kompót ananásový kg 10 0,922 1,106 9,220 9,220

Kompót čerešňový ks 20 3,410 4,092 68,200 68,200

Kompót slivkový kg 30 0,596 0,715 17,880 17,880

Kompót jablkový kg 50 0,784 0,941 39,200 39,200

Spolu 1488,068 1568,676

Predávajúci: \

~'

INMEDií!~, spol. s r.o.
Námestie SNP i1. 960 01 ZVOLEN

IČO: 36 019 208
IČ DPH: SK2020066829

Kupujúci:

INMEDIA, spol. s r.o.
zast. Ing. Miloš Kriho

konateľ
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ZŠ Štítnik
zast. Mgr. Jarmila Motúzová

riaditeľka školy


