
Zmluva o poskytnut í s lužieb 1/2019 

uzatvorenú podľa uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov 

Z m l u v n é strany 

Dodávateľ: 
Sídlo: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
IČO: 
(ďalej len ..dodávateľ") 

Ľudmila Cmarová 
Mirkovce č. 21 , 082 06 p. Žehňa 
Slovenská sporiteľňa a.s. Prešov 
SK2509000000000502708164 
34510699, DIČ: 1032251418, IČ DPH: SK1032251418 

Odberateľ: 
Sídlo: 
Zastúpenie: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
IČO: 
Kontaktná osoba: 
Tel: 

Obec Mirkovce 
Mirkovce 65, 082 06 Žehňa 
Mgr. Marián Engel - starosta obce 
Všeobecná úverová banka a.s. Prešov 
4156000000008819409003 
00327484 DIČ: 2021225613 
Mgr. Mária Baranová 
0907 930 601 

(ďalej len „odberateľ") 
uzatvárajú túto kúpnu zmluvu (ďalej len „zmluva") 

ČI. 1 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy sú: 
a) Dodávka suchých obedov (balených v balíčkoch) pre žiakov v základnej školy denne podľa 
telefonickej objednávky na základe „Návrhu na plnenie kritérií" dodávateľa a to počas dní 
školského vyučovania. 
b) Dodanie suchých obedov (balíčkov) uložených v určených prepravkách do priestorov ZŠ s č.p. 16 
a ZS s č.p. 37, kde ich prevezme zodpovedná osobe, ktorá zároveň nesie zodpovednosť za prevzatie 
nezávadných potravín, pričom sleduje dátum spotreby výrobkov, poškodenie obalov a prvotný 
čuchový a zrakový vnem. 
c) Dodanie suchých obedov (ďalej len „tovar") je podmienené platnosťou zákona NR SR 
č.544/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR dodávateľom odberateľovi, ktorý je povinný ho prevziať. 
d) Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať „Vzorový jedálny lístok" (uvedený v „Návrhu na plnenie 
kritérií") vrátane doplnkových potravín minimálne na 80 %. To znamená, že zachová počet druhov, 
približný sortiment potravín (mliečne, mäsové, pekárenské výrobky), počet ks, nevynechá povinný 
druh doplnkovej potraviny ovocie (ktorú ponúkol v daný deň). Okrem spomínaného môže dodávateľ 
obmieňať druhy potravín, aby boli suché obedy rôznorodo obmieňané a pre žiakov pestré a súčasne, 
aby sa zachovali ČI.2 a ČI.3. 
2. Druh a množstvo predávaného tovaru bude špecifikované podľa požiadavky odberateľa 
v každom dodacom liste dodávateľa pri odovzdávaní tovaru odberateľovi. 



ČI. 2 
Spôsob, lehota dodania a objednávania 

1. Dodávateľ realizuje dodávky na základe telefonickej objednávky (nahlásenej odberateľom 
do 9:00 hod., resp. do 12:00 hod.) v daný deň školského vyučovania. 
Kontaktné údaje dodávateľa: Telefón mobil: 0911011957 
2. Dodávateľ j e záväzný dodávať suché obedy vyhovujúce stravným normám, hygienickým 
predpisom, balíčkované a je zodpovedný za dodávku balíčkov hygienicky nezávadných 
a normu spĺňajúcich výživové hodnoty. 

ČI. 3 
Akosť a označovanie tovaru 

1. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať odberateľovi čerstvý tovar, ktorý zodpovedá platným 
normám akosti a je označený v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a osobitných 
predpisov, týkajúcich sa podmienok výroby, dovozu, predaja a označovania výrobkov pri 
potravinách. 
Suchý obed musí vyhovovať zásadám správnej výživy s príslušnou výživnou hodnotou pre deti 
od 6 do 15 rokov (žiakov ZŠ s MŠ). Dodávka tovaru musí vyhovovať správnej hygienickej praxi, 
hygienickému režimu a programu HACCP. 

ČI. 4 
Reklamácia tovaru 

2. Odberateľ je oprávnený v prípade chybného plnenia okamžite (písomne / telefonicky) uplatniť 
u dodávateľa reklamačné nároky z chybného tovaru v zmysle platných predpisov a to s uvedením 
nároku, ktorý si uplatňuje. 

3. Dodávateľ je povinný písomne informovať odberateľa o spôsobe vybavenia reklamácie, 
resp. o uznaní reklamačného nároku a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie 
odberateľom. 

3 V prípade, že dodávateľ v uvedenom termíne nepredloží odberateľovi svoje stanovisko, 
považuje sa reklamácia za uznanú uplynutím posledného dňa uvedenej lehoty. 

ČI. 5 
Cena, fakturácia 

1. Cena jedného suchého obeda (1 balíčka) podľa §4 ods.6 zákona č. 544/2010 Z.z je: 1,20 € 
s DPH. 
Cena balíčka zahŕňa všetky náklady s ním súvisiace (prepravné náklady, balenie, materiál na 
konzumáciu potravín - lyžička, obrúsok,...) a n ie je možné ju navýšiť. 
2. Každá odoslaná faktúra obsahuje zákonom povinné náležitosti ako aj súčet dodaného tovaru 
(suchých obedov) odberateľovi za aktuálne obdobie, ktorý musí byť totožný so súčtom suchých 
obedov uvedených na jednotlivých dodacích listoch. 
3. Celkové plnenie kúpnej zmluvy (sumárna cena uhradeného tovaru) je 19000,- € s DPH, 

počas trvania platnosti zmluvy, resp. do vyčerpania sumy. 



ČI. 6 
Platobne podmienky a sankcie 

1. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť fakturovanú cenu v prospech účtu dodávateľa v lehote do 14 
dní odo dňa doručenia faktúry. Pri omeškaní úhrady postupuje dodávateľ podľa Nariadenia vlády 
SR 87/95. Porušenie týchto platobných podmienok sa môže považovať za podstatné porušenie 
zmluvných povinností odberateľa a za dôvod na okamžité pozastavenie ďalších dodávok tovaru. 
2. Odberateľ má právo dodávateľa sankcionovať vo výške 0,5% za každé oneskorenie dodávky 
suchých obedov na miesto dodania. Opakované porušenie času dodávok a kvality potravín (3x 
mesačne) sa môže považovať za podstatné porušenie dodávateľa a za dôvod na okamžité 
zrušenie zmluvy. 

ČI. 7 
Všeobecné a záverečné ustanovenia 

1. Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboch účastníkov zmluvy a je účinná 
v nasledujúci deň po dni jej zverejnenia. 
2. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú od 01. 09. 2019 do 30. 06. 2020 a je vyhotovená 
v dvoch origináloch, z čoho jeden obdrží dodávateľ a druhý odberateľ. 
3. Ak celkové plnenie prekročí cenu uvedenú v ČI. 5 počas trvania obdobia kúpnej zmluvy, 
kúpna zmluva k dátumu zistenia tejto skutočnosti zaniká. Akékoľvek dodatočné dojednania 
(formou dodatku) vzťahujúce sa k tejto zmluve musia byť vyhotovené písomne a podpísané 
oboma zmluvnými stranami. 
4. Spôsob zániku tejto zmluvy sa riadi príslušným ustanovením Obchodného zákonníka. Zmluvné 
strany môžu túto zmluvu vypovedať písomnou formou. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína 
plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po jej doručení. Zánik tejto zmluvy sa súčasne riadi aj 
zákonom č. 25/2006 Z. z. o Verejnom obstarávaní. 
5. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, rozumejú je j a na znak slobodnej 
vole ju podpisujú. 

Mirkovce 30.08.2019 

^ 

Za dodávateľa: (Z 
Ľudmila C 

obchodu 
082 06 Mir 
. . IČO: 34 i c OPH.SK 


