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                           K Ú P N A      Z M L U V A 
                                                 uzavretá podľa § 409 a násl. Obchodného zákonníka 
                                                                   ZMLUVNÉ STRANY 
 
      ČL I.  

 
 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
 
                                                    
                                                      

                                              
Čl. II 

PREDMET ZMLUVY 
 
1. Kupujúci na obstarávanie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania „výzvu na 

predloženie ponuky“ pre zákazku s nízkou hodnotou (do 40 000 € bez DPH) na ďalej 
špecifikované potraviny bežne dostupné na trhu ,zabezpečené v súlade § 9, ods.9,zákona 
č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 

2. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať bravčové, hovädzie mäso a mäsové 
výrobky I. akostnej triedy  („ďalej len tovar“) a záväzok kupujúceho prevziať tovar a zaplatiť 
kúpnu cenu a to v súlade s právami a povinnosťami zmluvných strán a podmienkami dohodnutými 

Predávajúci: 

E R I K s.r.o. Pri Krásnej 3,Košice 040 12 
IČO             36177083 
IČ DPH       SK  2020044609 
Bank. Spoj.  SLSP a.s. Košice č.ú 0440084455/0900 
IBAN:    SK9109000000000440084455 SWIFT GIBASKBX           
Tel.              055/78 99 133,  0911948732 
Fax                     78 99 134 
Zastúpený  Miroslav Jaško  
                   Milan Haluška       
 

Kupujúci : 
Stredná odborná škola Jozefa –Szakkayho,Szakkay József- 
Szakközépiskola,Grešákova 1,Košice 04 011 
IČO : 00161781 
DIČ:   2020762447 
IČ DPH :  
Banka –číslo účtu : 7000213040/8180,Štátna pokladnica 
Zastúpený  : Ing. Eva Matejová 
Prevádzka:  ŠJ Jedlíkova 11, Košice 040 11 



2 
 

v tejto zmluve. 
 

3. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v množstve a termínoch špecifikovaných v jednotlivých 
objednávkach . 

 

 

 

 

 

Čl. III 
KÚPNA  CENA  A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu, ktorá bola vysúťažená vo verejnom 

obstarávaní podľa § 9, ods.9, Zákona o Verejnom obstarávaní č.25/2006 Z.z., ceny sú uvedené 
v tabuľkách, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. V cene je zahrnutá aj cena za dopravu 
tovaru predávajúcim. Kúpna cena bude predávajúcim  vyfakturovaná kupujúcemu a bude 
odovzdaná odberateľovi pri dodávke tovaru. 

 
2. Kúpnu cenu za skutočne prevzatý tovar zaplatí kupujúci predávajúcemu na základe faktúry 

s náležitosťami daňového dokladu na účet predávajúceho uvedený v Čl. I tejto zmluvy a to do 14 
dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu. 

 
3. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa bodu 4 tohto článku, je kupujúci 

oprávnený faktúru vrátiť predávajúcemu. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti. 
Doručením opravenej alebo doplnenej faktúry kupujúcemu začína plynúť nová 14 dňová lehota 
splatnosti. 

 
4. Fakturačné miesto kupujúceho je uvedené v Čl. I tejto zmluvy. 
 
 
 
 
 

Čl. IV 
VŠEOBECNÉ PODMIENKY 

 
1. Pri vykonávaní činností spojených s realizáciou predmetu zmluvy vystupuje predávajúci ako 

samostatný právny subjekt a zodpovedá za dodržanie všetkých právnych predpisov súvisiacich 
s jeho činnosťou. 
 

2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že predaný tovar zodpovedá platným normám akosti, zákonu 
o potravinách a potravinovému kódexu. 

 
3. Predávajúci sa zaväzuje, že dodaný tovar nebude mať žiadne vady a bude označený v zmysle 

platných právnych noriem. 
 
4. Predávajúci poskytne na tovar záruku zodpovedajúcu dobe použiteľnosti. 
 
5. Predávajúci je povinný dodať tovar v bezchybnom stave a kvalite. Tovar bude balený v obvyklých 

obaloch. 
 
6. Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu spolu s tovarom doklady potrebné k užívaniu tovaru. 
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7. Predávajúci je povinný tovar dodávať v dopravnom prostriedku na to určenom, ktorý zohľadňuje 
všetky požiadavky výrobcu na daný druh tovaru. 

 
8. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho okamihom prevzatia 

tovaru kontaktnou osobou. 
 
9. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktorými sú nedostatky v akosti a prevedení, obale, 

dokladoch nutných k užívaniu tovaru a právne vady tovaru. 
 
10. Predávajúci zodpovedá za kvalitu tovaru do dátumu najneskoršej spotreby jednotlivých výrobkov. 
 
 

 
 

Čl. V 
PODMIENKY DODÁVKY 

 
1. Predávajúci sa na základe tejto zmluvy zaväzuje kupujúcemu dodať tovar v súlade s objednávkou, 

odovzdať doklady v deň dodania tovaru, ktoré sa na tovar vzťahujú, a umožniť tak kupujúcemu 
vlastnícke právo tovaru v súlade s touto zmluvou a Obchodným zákonníkom.  
 

2. Množstvo a druh tovaru budú bližšie špecifikované poverenou osobou  štatutárnym zástupcom 
kupujúceho (ďalej len „kontaktná osoba“) 

 
3. Objednávku kupujúci oznámi predávajúcemu deň pred termínom dodávky a to do 12.00 hod, 

prípadne aj skôr predbežnou objednávkou  .  
4. Objednávku je kupujúci oprávnený oznámiť predávajúcemu vo forme e-mailu, faxom, poštou, 

telefonicky alebo osobne prostredníctvom obchodného zástupcu predávajúceho. 
 
5. Kupujúci v objednávke uvádza presný sortiment, požadované množstvo a termín dodávky. 
 
6. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru, ktorý nebude spĺňať kritéria podľa tejto zmluvy 

a príslušných zákonov. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru aj v prípade, že nie je 
dodržané požadované množstvo tovaru.  

 
7. Ak kupujúci odmietne prevziať tovar podľa bodu 6 tohto článku, je oprávnený od predávajúceho 

žiadať dodanie tovaru bez vád resp. v požadovanom množstve. 
 
8. Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar v súlade s článkom IV. tejto zmluvy  podľa dohody. 
 
9. Dodanie tovaru do miesta dodania určeného v objednávke zabezpečí predávajúci na vlastné 

náklady. 
 
10. Kupujúci je povinný po obdržaní tovaru previesť kvantitatívnu kontrolu tovaru. 
 
 

Čl. VI  
ÚROK Z  OMEŠKANIA  

 
Ak je kupujúci v omeškaní splatnosti faktúry, je povinný zaplatiť úrok z omeškania v zmysle § 369 a § 
502Obchodného zákonníka vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania. 
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Čl. VII 
DOBA TRVANIA A SKON ČENIA ZMLUVY 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluvu sa uzatvára na dobu  do 31.10.2015 a je platná dňom 
podpísania obidvomi zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia na webovej stránke školy 
  

2. Túto kúpnu zmluvu je možné ukončiť: 
a) písomnou dohodou predávajúceho a kupujúceho ku ktorémukoľvek dňu, 
b) písomnou výpoveďou predávajúceho alebo kupujúceho bez udania dôvodu. 
c) písomným odstúpením od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia zmluvných   
      ustanovení, alebo porušenia zákonných ustanovení, odstúpiť od zmluvy môže ktorákoľvek 
      zo zmluvných strán a účinky odstúpenia nastanú dňom jej doručenia  druhej strane. 
d)   výpoveďou 

 
 
 

Čl. VIII 
SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti si budú doručovať na adresu sídla zmluvnej 
strany uvedenú v čl. I tejto zmluvy. V prípade, že nebude možné písomnosť doručiť na adresu 
sídla zmluvnej strany uvedenú v tejto zmluve, písomnosť sa po troch dňoch od vrátenia 
nedoručenej zásielky odosielateľovi považuje za doručenú, a to aj vtedy, ak ten, kto je oprávnený 
za zmluvnú stranu konať, sa o tom nedozvie.  

 
2. Zmluvné strany sa zaväzujú všetky zmeny identifikačných údajov ( napr. zmenu sídla, 

oprávnených osôb atď.) a iných skutočností potrebných pre riadne a bezproblémové plnenie 
zmluvy, bezodkladne písomne oznámiť druhej zmluvnej strane. 

 
 

Čl. IX 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných 
strán. 
 

2. Zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné vykonať po vzájomnej dohode zmluvných strán formou 
písomných dodatkov. 

 
3. Na právne vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu 

vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 
 
4. Táto zmluva bola uzavretá dobromyseľne, slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, nebola 

uzavretá v tiesni ani za inak jednostranne výhodných podmienok. 
 
5. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne 

podpísali. 
 
 
 
 
 
Košice 29.10.2014 
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Za predávajúceho dňa: 29.10.2014   Za kupujúceho dňa: 29.10.2014 
 
 
 
 
........................................................   ................................................................... 


