
DoDÁvATEťsKo-oDBERATEl:sKÁ zMLUvA / KÚ PNA zM LUVA
(uzavretó podťo § 269 ods. 2 obchodného zákonníka)

článok l.
zmluvné strany

objednávateí: Spojená škola

Sídlo: Slančíkovej 2, 949 01 Nitra

lčo: oo 161 365

lČ DPH: sK2o 21 24 66 12

DlČ:202124 66 L2

Zastúpený: Ing. Libor Kabát, PhD.

|BAN: sK50 8180 0000 0070 0030 8664

Tel.:037/69 250 11

Fax: o37 /733 62 24

Prevádzka: Škotslá jedáleR

(ďalej len ako ,,Objednávateť' alebo "Zmluvná strano" v príslušnom gramatickom tvare)

Dodávater: FooDsERVlcE N|TRA §. r. o.

Jakuba Haška 3

949 01 Nitra

lčo: 50 963 511

Dlč: 21 20 54 11 59

Obchodná spoločnosť zapí§aná v Obchodnom registri Okresného súdu

Nitra , vložka:43577lN, oddiel: Sro

Konajúca prostrednícwom: Tomáš Fekete - konater

Bankové spojenie: TATRA BANKA

IBAN: sK34 1100 0000 0029 4808 7621

mailo\^í kontakt: info@foodserVicenitra.sk

tel.: oglt 44 77 44

(ďalej len ako ,,Dodóyate'l' alebo "Zmluvná stmna" v príslušnom gramatickom ware)

(Objednávateí a Dodávateí aj ako "Zmluvné strany" v príslušnom gramatickom tvare)

sa nižšie uvedeného dňa dohodli na uzaWorení tejto Dodávatelsko-odberatelskej zmluvy / Kúpnej

zmluw (ďalej len ,,Zmluva" v ptíslušnom gramatickom tvare).
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článok ll,
Predmet zmluvy

1. Premetom Zmluvy sú opakované dodávatelské služby Dodávatela podřa pokynu a potrieb

Objednávatera, Dodávater sa zavázuje dodať potravinársky ako aj ďalší tovar v zmysle

objednávky objednávatera počas celého obdobia platnosti tejto zmluvy s prihliadnutím na

možnosti Dodávatera. objednávater sa zavázuje zap|atiť Dodávateíovi kúpnu cenu riadne a

včas na základe vystavenej faktúry.

2. Objednávku je možné urobiť osobne, telefonicky, mailom, faxom alebo písomne.

3. Dodávatel upovedomí objednávatera o odmietnutí objednávky bezodkladne a uvedie jeden z

nasledovných dóvodov:
- objednávater má neuhradené faktúry po ich splatnosti za dodáVky tovaru

- množsWo tovaru nespíňa minimálne odberné množstvo

- je tu iný dóvod dojednaný po uza§orení tejto zmluw
- množstvo alebo druh tovaru sa nenachádza na sklade alebo jeho dodanie je ku dňu uvedeného

dodania obťažné zabezpečiť

4. Potvrdenie objednávky Dodávateíom je závázné pre objednáVatera a zmenu je možné vykonať

len jednou z uvedených zmluvných možností.

5. Dodávater sa zavázuje podla powrdenej objednávky dodať tovar riadne a včas a objednávater

sa zavázuje dodaný tovar prevziať riadne a včas a zaplatiť Dodávaterovi fakturovanú sumu

najneskór v deň splatnosti. Faktúra musí spÍňať všetky náležitosti daňového dokladu.

6. Miestom dodávky tovaru je miesto uvedené v príslušnej objednávke alebo sídlo objednávateÍa

prípadne jeho prevádzky. Zmluvné strany sa dojednali na tom, že dodaním a zložením tovaru

na dohodnuté miesto dodávky sa tovar považuje za dodaný DodáVaterom a prevzat,ý

objednávaterom. Týmto momentom zodpovedá objednávater za zhoršenie stavu tovaru.

7. Objednávater nadobúda vlastnícke právo k dodanému tovaru po uhradení kúpnej ceny.

1.

článok lll.
Platobné podmienky

ob,iednáVater sa zavázuje DodáVatelovi uhrádzať kúpnu cenu za poskytovanie tovarov a služieb

riadne a včas na základe vystaVenej faktúry najneskór ku dňu jej splatnosti. Jednotlivé dodáVky

tovaru budú fakturované priebežne a to na základe potvrdenia objednáVky podía cenníka

platného ku dňu potvrdenia objednávky, Pri ukončení platnosti tejto zmluvy zmluvné strany

vykonajú súpis splatných faktúr a takto bude zo strany Dodávatera Wúčtované jednorazovo

objednávatelovi celé zostatkové plnenie.

Kúpna cena jednotliuých produktov bude vo faktúre určená podřa aktuálne platného cenníka

v čase potvrdenia objednávky,

2.



3.

4.
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kúpnu cenu objednávater uhradí Dodávaterovi na základe faktrlry wstavenej Dodávateíom so

splatnosťou 14 dní bezhotovostne na hore uvedený účet Dodávatera.

zmluvné strany sa dojednali na tom, že v prípade ak je objednávater po splatnosti faktúry v

omeškaníjej rlhradou, má Dodávater okrem zákonného úroku z omeškania právo uplatniť si

zmluvnú pokutu v výške o,Oa percenta denne zo splatnej sumy. zmluvná pokuta je splatná do

5 dní od jej uplatnenia voči odberaterovi,

článok lV.

Práva a povinnosti Zmluvných strán

1, objednávateř je povinný reklamovať množswo a kvalitu dodaného tovaru pri preberaní

dodávky najneskór do 24 hodím od jej prevzatia. Reklamácie kvality tovaru si realizuje

Objednávater priamo u \^ýrobcu tovaru.

2. Dodávatel poskytuje dodávky tovaru osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby

s prihliadnutím na osobitosti dodávky v konkrétnom prípade.

3. pri plnení práv a povinnosti podra tejto zmluvy sú zmluvné strany povinné poskytovať si

vzájomne súčinnosť a informovať sa o všetkých podstatných okolnostiach, ktoré by mohli

ovplyvniť jei riadne plnenie.

5.

zmluvné strany sri povinné zachovávať dóvernosť informácií poslq/tnutých druhou zmluvnou

stranou v súvislosti s plnením tejto zmluw a nezverejňovať tieto informácie iným osobám.

lnformácie, ktoré sa stali dostupnými pre ktorúkorvek zmluvnú stranu, sa považujú sa súčasť

obchodného tajomstva a zmluvné strany sú povinné tieto využívať len s účelom p|nenia tejto

Zmluvy.

zmluvné strany sa dojednali na tom, že prípadné reklamácie sa budú riešiť rnf,menou tovaru za

tovar bezchybný alebo dodávkou iného tovaru vo finančnom objeme po dodatočnej dohode

zmluvných strán.

článok v.
Doba trvania zmluvy

l, Zmluva sa uzawára na dobu určitú od 7.7.2022 do 3r.r2.2oz2.

článok vl.
Platnosťzmluvy

1. objednávatel a Dodávater sri oprávnení túto zmluvu Wpovedaí aj bez udania dóvodu;

výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť pnrým dňom kalendárneho mesiaca

4.
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nasledujúceho po mesiaci jej doručenia druhej zmluvnej strane. Ak nastane problém s
doručením výpovede druhej zmluvnej strane, rnf,povedná lehota začína plynúť 10 dňom od dňa
odoslania výpovede druhej zmluvnej strane na adresu uvedenú v hlavičke zmluvy, pre prípad
\^ípovede zmluvy objednávaterom sa zmluvné strany dohodli, že objednávatet je povinný
zaplatiť Dodávateíovi dlžnú sumu zo splatných faktúr ku dňu podania výpovede tejto zmluvy.
v prípade podanej výpovede zmluva zaniká k poslednému dňu kalendárneho mesiaca,
v ktorom bola výpoveď doručená Druhej zmluvnej strane.

výpoveďalebo akýkolvek iný písomný prejav vóle zmluvnej strany majúcej za následok zmenu,
zánik alebo zrušenie zmluvy musí byt doručený druhej zmluvnej strane v písomnej podobe
doporučenou zásielkou prostredníctvom poštového podniku na adresu sídla zmluvných strán
uvedenú v záhlaví označenia zmluvných strán, pričom zásielka sa považuje za doručenú na
desiaty (10) deň odo dňa odoslania zásielky na poštovú prepravu, ak nedošlo k prevzatiu
zásielky skór a bez ohíadu na skutočnosí akri poznámku uviedol poštovný doručovater na
obálke zásielky pri jej nedoručení.

zmluvné strany móžu ukončiť túto dohodu písomnou dohodou alebo odstúpení od zmluvy zo
zákonných dóvodov.

článok Vll.
Odstúpenie od zmluvy

1. Dodávatel móže odstúpiť od tejto zmluvy za predpokladu ak objednávateř:
- opakovane neplatí za dodaný tovar riadne a včas a je v omeškaní po splatnosti faktúry 30 dní
- odmietne prevziať tovar riadne a včas bez preukázateřných dóvodov hodných osobitného
zretela
- opakovane porušuje ustanovenia tejto zmluvy

2. objednávateí móže odstúpiť od tejto zm|uvy ak Dodávateí:
- opakovane odmietne dodať tovar riadne a včas v súlade s poWrdenou objednávkou
- opakovane nedodá tovar bez dóvodov hodných osobitného zretera a je s omeškaním tovaru
Viac ako 3 pracovné dni

3. odstúpenie od zmluvy s udaním dóvodu odstúpenia je účinné dňom jeho doručenia druhej
zmluvnej strane, v prípade pochybnostiohladom jeho doručenia tretím dňom pojeho odoslaní
na adresu zmluvnej strany uvedenú v hlavičke tejto zmluvy. odstúpením od zmluvy sa zmluva
zrušuje od začiatku a zmluvné strany sú povinné si Wdať všetky poskytnuté plnenia.

článok vll,
záverečné ustanovenla

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú Zmluvnú stranu.

práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami
obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záváznými právnymi predpismi.

1.

2.




