Kúpna zmluva č. 9/2014
uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
(ďalej len „zmluva“)

Článok I.
Zmluvné strany
1.1

Kupujúci:

Stredná odborná škola dopravná

Právna forma:
Sídlo:
Registrácia:
Štatutárny zástupca:
Kontaktná osoba:
Kontakt:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN kód:

príspevková organizácia
Konštantínova 2, 080 01 Prešov
Register organizácií
Mgr. Jozef Labanc, riaditeľ
Mgr. Jozef Labanc
051/772 32 87
17 078 440
2021283473
neplatiteľ DPH
Štátna pokladnica

(ďalej len „kupujúci“)
1.2

Predávajúci:

Libreta s.r.o.

Právna forma:
Sídlo:
Registrácia:
Štatutárny zástupca:
Kontaktná osoba:
Kontakt:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN kód:

spoločnosť s ručením obmedzeným
Špitálska 3352/6, 080 01 Prešov
OR OS Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 30173/P
Ing. Petra Šlauková, konateľ
Ing. Petra Šlauková
libretasro@gmail.com, 0908 367 342
47 687 690
2024040744
neplatiteľ DPH
Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

(ďalej len „predávajúci“)
(ďalej spolu len „zmluvné strany“)
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Článok II.
Predmet zmluvy
2.1

Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar uvedený v bode
2.2 tohto článku zmluvy a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru, v rámci
implementácie projektu s názvom „Moderné vzdelávanie – SOŠ Dopravná v Prešove“,
s kódom ITMS: 26110130714, realizovaného v rámci Operačného programu Vzdelávanie,
spolufinancovaného Európskym sociálnym fondom, Prioritná os 1 Reforma systému
vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú, kód
výzvy: OPV-2012/1.1/08-SORO (ďalej len „projekt“), a záväzok kupujúceho dodaný tovar
prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu.

2.2

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu a previesť na neho vlastnícke právo
k nasledujúcemu tovaru:
4.4.4. Občerstvenie












Obložené chlebíčky - šunkové - hmotnosť: min. 80 g, zloženie: sendvič, dusená šunka,
tvrdý syr, varené vajce, paradajka, uhorka, v počte 150 ks
Stolová pramenitá voda jemne perlivá v PET fľaši o objeme min. 1,5 l, v počte 240 ks
Stolová pramenitá voda neperlivá v PET fľaši o objeme min. 1,5 l, v počte 100 ks
Slané chipsy - horská soľ - hmotnosť balenia min. 160 g, zloženie: zemiaky, rastlinný
olej, jedlá soľ max. 2,2 %, v počte 30 ks
Tyčinky slané - hmotnosť balenia min. 170 g, zloženie: bez posypu soli, s obsahom
prírodnej látky - inulín, v počte 30 ks
Káva rozpustná 100 % - 200 g, v počte 4 ks
Cukor kryštálový porciovaný - 5 g vrátane obalu, balenie 40 kusov, v počte 25 balení
Čaj porciovaný ovocný - balenie 20 ks/2g v počte 10 balení
Zákusok - veterník karamelový - 80 g, v počte 50 ks
Zákusok - veterník čokoládový - 80 g, v počte 50 ks
Bageta - hmotnosť 215 g, zloženie: pečivo, bravčová šunka výberová, dressing bez
majonézy, syr, paprika, varené vajce, šalát ľadový, v počte 50 ks
Článok III.
Miesto a termín plnenia

3.1

Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar do sídla kupujúceho na svoje náklady.

3.2

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do okamihu splnenia všetkých záväzkov zmluvných
strán vyplývajúcich z tejto zmluvy. Predpokladaná doba realizácie projektu je do 31.07.2015.

3.3

Predávajúci je povinný dodať tovar najneskôr do 7 dní po doručení písomnej objednávky zo
strany kupujúceho.

3.4

Predávajúci oznámi kupujúcemu najneskôr 2 pracovné dni vopred presný termín dodania
tovaru.

3.5

Tovar, ktorý je predmetom tejto zmluvy je predávajúci povinný zabaliť alebo vybaviť na
prepravu obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu, prípadne znehodnoteniu.
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3.6

Kupujúci je oprávnený poškodený predmet tejto zmluvy neprevziať a predávajúci je povinný
poškodený predmet zmluvy podľa dohody s kupujúcim nahradiť požadovaným predmetom
zmluvy v rovnakom množstve a kvalite, v lehote určenej kupujúcim. V prípade, ak poškodený
predmet zmluvy predávajúci podľa dohody s kupujúcim nenahradí, kupujúci je oprávnený od
tejto zmluvy odstúpiť.
Článok IV.
Protokolárne odovzdanie

4.1

Po splnení predmetu zmluvy, potvrdia túto skutočnosť oprávnení zástupcovia oboch zmluvných
strán bez meškania svojimi podpismi pod dodací list, resp. preberací protokol.
Článok V.
Kúpna cena

5.1

Kúpna cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách
v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa
vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

5.2

Kúpna cena predstavuje sumu vo výške 1 260,00 EUR s DPH, pričom jej špecifikácia je
obsiahnutá v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Predávajúci nie je platiteľom DPH.
Článok VI.
Platobné podmienky

6.1

Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným splnením jeho
záväzku, t.j. dodaním tovaru v stanovenej lehote a jeho protokolárnym odovzdaním
kupujúcemu. Úhrada kúpnej ceny uvedenej v článku V. bod 5.2 tejto zmluvy bude realizovaná
na základe faktúry vystavenej predávajúcim. Podkladom pre fakturáciu bude dodací list alebo
preberací protokol, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

6.2

Kúpna cena je splatná na základe faktúry vystavenej predávajúcim, a to v lehote 30 dní odo dňa
doručenia faktúry kupujúcemu.

6.3

Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti účtovného dokladu, alebo ak v nej budú uvedené
nesprávne údaje, je kupujúci oprávnený vrátiť ju predávajúcemu na doplnenie, resp. opravu
s uvedením chýbajúcich náležitostí alebo nesprávnych údajov. V takom prípade sa preruší
plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej
faktúry kupujúcemu.

6.4

Úhrada kúpnej ceny bude realizovaná bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho
uvedený v článku I. tejto zmluvy.
Článok VII.
Sankcie

7.1

V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny alebo jej časti, je predávajúci
oprávnený požadovať od kupujúceho úrok z omeškania vo výške 0,05 % zo sumy, s ktorou je
kupujúci v omeškaní, a to za každý deň omeškania.
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7.2

V prípade nedodržania termínu plnenia zo strany predávajúceho v zmysle článku III. tejto
zmluvy, je kupujúci oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny časti
predmetu plnenia, s dodaním ktorého je predávajúci v omeškaní, a to za každý deň omeškania.
Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na náhradu skutočne vzniknutej škody podľa § 373 a
nasl. Obchodného zákonníka.

7.3

Zmluvná strana nie je v omeškaní, ak požiadala o zmenu termínu plnenia a táto zmena termínu
bola písomne akceptovaná druhou zmluvnou stranou. Žiadosť o zmenu termínu plnenia musí
byť doručená písomne v dostatočnom čase pred termínom plnenia dodávok, tak aby druhej
zmluvnej strane nevznikli škody s uvedením dôvodu a náhradného termínu plnenia.
Článok VIII.
Nadobudnutie vlastníckeho práva

8.1

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu zmluvy až po
úplnom zaplatení kúpnej ceny podľa článku V. tejto zmluvy.
Článok IX.
Zodpovednosť za vady a nároky z vád tovaru

9.1

Zmluvné strany sa riadia § 422 a nasl. Obchodného zákonníka, kde je upravený nárok zo
zodpovednosti za vady. Predávajúci preberá záruky za akosť tovaru.

9.2

Záručná doba tovaru je stanovená výrobcom a je vyznačená na obaloch tovaru alebo na dodacom
liste.

9.3

Predávajúci zodpovedá za to, že tovar bude dodaný v požadovanom termíne, množstve a akosti, a že
bude mať tieto vlastnosti, pri dodržaní predpísaných skladovacích podmienok u kupujúceho, po celú
dobu záruky.

9.4

Kupujúci si môže uplatniť nároky z vád tovaru len v prípade, ak tieto vady tovaru oznámi
predávajúcemu písomne bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil.

9.5

Predávajúci je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii do 7 dní odo dňa jej doručenia. Ak sa
k reklamácii nevyjadrí v stanovenej lehote, bude sa to považovať za súhlas s oprávnenosťou
reklamácie.

9.6

Pri oprávnenej reklamácii má kupujúci právo:
a) požiadať o výmenu vadného tovaru do 5 dní odo dňa uznania reklamácie,
b) odstúpiť od zmluvy, ak nebola splnená požiadavka podľa písm. a).
Článok X.
Povinnosť mlčanlivosti

10.1 Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa
dozvedeli v súvislosti s uzavretím tejto zmluvy, ako aj s výkonom práv a povinností
vyplývajúcich z tejto zmluvy. Skutočnosti podľa predchádzajúcej vety tvoria predmet
obchodného tajomstva v zmysle § 17 Obchodného zákonníka. Tretím osobám je možné tieto
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skutočnosti sprístupniť len so súhlasom druhej strany alebo ak je to potrebné na plnenie práv
a povinností podľa tejto zmluvy.
10.2 Zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť mlčanlivosti podľa tejto zmluvy, je povinná nahradiť
druhej zmluvnej strane škodu, ktorá jej tým vznikla.
Článok XI.
Ukončenie účinnosti zmluvy
11.1 Ukončenie účinnosti tejto zmluvy je možné:
a) uplynutím doby jej trvania,
b) písomnou dohodou zmluvných strán, ktorá musí obsahovať deň ukončenia účinnosti
tejto zmluvy,
c) odstúpením od zmluvy podľa ustanovení tejto zmluvy.
11.2 Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344
a nasl. Obchodného zákonníka.
11.3 V prípade, že nastali skutočnosti zakladajúce právo odstúpiť od zmluvy jednou zo zmluvných
strán, druhá zmluvná strana je povinná túto skutočnosť písomne oznámiť zmluvnej strane, ktorá
povinnosť porušila a dať jej primeranú lehotu na odstránenie tohto stavu.
11.4 Pokiaľ k odstráneniu stavu porušenia povinností v lehote poskytnutej príslušnou zmluvnou
stranou nedôjde, je táto zmluvná strana oprávnená odstúpiť od zmluvy s tým, že toto odstúpenie
je účinné dňom doručenia druhej zmluvnej strane.
11.5 Oznámenie o odstúpení od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej
zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je takéto
odstúpenie neplatné.
11.6 Ukončenie účinnosti tejto zmluvy nemá na základe dohody zmluvných strán vplyv na povinnosť
zaplatiť zmluvné pokuty a náhradu škody, ktorá vznikla.
Článok XII.
Záverečné ustanovenia
12.1 Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste, súvisiacich
s dodávaným tovarom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku č. 071/2014/1.1/OPV (ďalej len „Zmluva o NFP“) uzavretej
medzi objednávateľom a poskytovateľom NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12
Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o NFP, a poskytnúť im všetku potrebnú
súčinnosť.
12.2 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 – Špecifikácia tovaru.
12.3 Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi.
12.4 Spory, ktoré by mohli vzniknúť pri plnení zmluvných povinností z tejto zmluvy, budú
zmluvnými stranami prednostne riešené dohodou. Pokiaľ by zmluvné strany nedospeli k
dohode, riešenie sporu sa riadi slovenským právnym poriadkom.
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12.5 Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov k zmluve,
ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán.
12.6 Obe zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové
plnenie zmluvy druhej zmluvnej strane.
12.7 Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých po jej podpise kupujúci obdrží tri
vyhotovenia a predávajúci jedno vyhotovenie.
12.8 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy na webovom sídle kupujúceho.
12.9 Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú
slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

V Prešove, dňa ........................

V Prešove, dňa .........................

Za kupujúceho:

Za predávajúceho:

................................................................
Mgr. Jozef Labanc
Riaditeľ, Stredná odborná škola dopravná

................................................................
Ing. Petra Šlauková
Konateľ, Libreta s.r.o.
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Príloha č. 1 ku Kúpnej zmluve č. .......

ŠPECIFIKÁCIA TOVARU
4.4.4. Občerstvenie

P. č.

Názov položky

MJ

Počet
jednotiek

Jednotková
cena v EUR
bez DPH

Cena
celkom
v EUR bez
DPH

DPH
20 %

Cena
celkom
v EUR s
DPH

1.

Obložené chlebíčky – šunkové

ks

150

1,25

187,50

0,00

187,50

2.

Stolová pramenitá voda jemne
perlivá

ks

240

1,10

264,00

0,00

264,00

3.

Stolová pramenitá voda
neperlivá

ks

100

1,10

110,00

0,00

110,00

4.

Slané chipsy – horská soľ

ks

30

2,70

81,00

0,00

81,00

5.

Tyčinky slané

ks

30

3,10

93,00

0,00

93,00

6.

Káva rozpustná 100%

ks

4

10,00

40,00

0,00

40,00

7.

Cukor kryštálový porciovaný

balenie

25

1,50

37,50

0,00

37,50

8.

Čaj porciovaný ovocný

balenie

10

2,20

22,00

0,00

22,00

9.

Zákusok – veterník karamelový

ks

50

2,50

125,00

0,00

125,00

10.

Zákusok – veterník čokoládový

ks

50

2,50

125,00

0,00

125,00

11.

Bageta

ks

50

3,50

175,00

0,00

175,00

1 260,00

0,00

1 260,00

SPOLU

V Prešove, dňa ........................

V Prešove, dňa .........................

Za kupujúceho:

Za predávajúceho:

................................................................
Mgr. Jozef Labanc
Riaditeľ, Stredná odborná škola dopravná

................................................................
Ing. Petra Šlauková
Konateľ, Libreta s.r.o.
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