
Bid
nÁucovÁ xúpN,q. ZMLUVA č. 9800,9808
uzatvorená podloa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
a Zákona č.34312015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorych zákonov v znení neskorších
predpisov, medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami

Preddvajúci:
Bidfood Slovakia s. r. o.
Sídlo: Piešťanská 232ll7I,915 01 Nové Mesto nad Váhom
tčo: l+ l52I}1,DIČ:2020168359, IČ opH: SK2020168359
Bank. spojenie: ČSOB
IBAN: SK48 7500 0080 1006 11022233
Tel./fax: (+421) 32 7 7 4 28 I l / (+421) 32 7 7 4 28 3 I, 32
zastúpený: Ing. Petr Sekula, konateť
zapisaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne,
Odd: Sro, vl. 1 1529lR alebo 2477lT

Pridelené I.D.

303281

a

H

Kupujúci: Domov sociálnyclr služieb SYNNÓMIA
sídlo: Sv. Gorazda 297813, P.O.Box 113, 010 OS Žilina
IČo: 00641691
DIČ: 202068929'7
bank. spojelrie: SK40 8180 0000 0070 0048 5214,Štátrlapokladnica
BlC: SPSRSKBA
tel,/e-rnail: 0905 668 226, dsszagorazda.stravovanie@vuczilina.sk
zastúrperrý: Ing. Aneta Vavríková - riaditel'ka

3503 - Purda Branislav

ulica: Sv. Gorazda 297813

mesto: Žitina
okres: Žilina

čas príjmu tovaru: hod.

7:00 - 14,00 hod

Táto rárncová zmluya sa uzatvára za účelom dohodnutia vzájornných obchodných
podmienok, ktorými sa budú zmluvné strany riadiť pri dodávaní tovaru predávajúcim
kupu.júcernu,
Predávajúci sa zavázuje touto zmluvou realizovať dodávky tovarov - Mrazená hydina,
Mrazené ryby, požadované kupujúcim aulrrožniť kdodanému azaplatenému tovaru
nadobudnutie vlastníckeho práva akupujúci je povinný prevziaí' predmet plnenia
a riadtle zaň zaplatiť. Tovar dodávaný predávajúcim vylrovuje potravinovétnu kódexu SR.
I(upujúci objednáva tovar u OZ, v pobočke alebo centrále spoločnosti. V objednávl<e
uvedie kupujúci požadovaný sortiment, množstvo, čas a miesto dodania. Objednávkou
kupujúci prejaví záujem uzavrieť kúpnu zmluvu. Dodanie tovaru kupujúcemu sa považuje
za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho, Prevzatie tovaru
kupujúcirn sa považuje za prijatie návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, čírn je jednotlivá
kútpna znrluv a uzavretá.
Tovar sa považuje za prevzaty potvrdením dodacieho listu kupujúcim.
Dodací list odovzdaný pri prevzatí tovalu je zároveň faktúrou. Ak kupujírci odmietne
prevziať čo len časť dodaného tovaru, je predávajúci oprávnený nedodať žiaden tovar.
Dodací list rninirnálne obsahuje najmá drulr tovaru, množstvo, akosť a cenu. Potvrdením
dodacieho 1istu kupujúci potvrdzuje prevzatie tovaru, úplnosť a bezchybnosť dodávaného
tovaru.
Predáva.iúci dodáva tovar podl'a požiadaviek kupujúceho len na miesto na území
Slovenskej republiky.
Dopravu ako dopravné náklady stým spojené zabezpečuje aznáša predávajúci
s výrrirnkou objednávok v hodnote do 100 € bez DPH.

všeobecné ustanovenia:

predntet zmluvy:

Návrh zmlilvy a jeho
prijatie:

Micsto dodania:

I)oírrava:



Kúpna cena bude stanovená pre každú dodávku v zmysle cenníka predávajúceho platného

ku dňu prevzatia tovaru, ktorlý bol vytvorený ple účely verejného obstarávania podla
zákona č.343l20l5 Z.z, o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení rriektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, v ktorom bol predávajúci vybraný ako úspešný uclrádzač.

Kupujúci si vyhradzuje právo nakúpiť počas trvania zmluvy aj tovar, ktorý nebol
súčasťou verejného obstarávania ato v zmysle bežných cien pledávajúceho platných ku
dňu prevzatia tovaru.
Cenaje zásadne splatná do 21 dní odprevzatia tovaru.

Kupuiúci je povinný prehliadnuť tovar s odbornou starostlivosťou pri dodaní tovaru.
Vady tovaru zistené neskór netnóže kupujúci voči predávajúcemu uplatniť.
Predávajúci nie je zodpovedný za škodtr, ktorá by rnohla vzniknúť kLtpttjúcenlu
nerealizáciou jednotlivej objednávky.
Predávajťrci prehlasuje, že záručná doba a všetky náležitosti požadovarré SPPI budú
uvedené na tovare v súlade s potravinovým kódexom SR.
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím tovarrt od
predávajúcelro. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúcelro zaplatenírn kúpnej
ceny,
Zmluyasatlzatvára na dobu určitú od 01.8,202l do31.7.2022.

V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením je predávajúci oprávnený pozastaviť
dodávky do preukázania,že závázok kupujúcehoje splnený v plnorn rozsahu. Predávajúci
je oprávnený odstúpiť od tej časti plnenia, so zaplatením ktorej je kupujúci v omeškaní.
Zmluvu možno meniť a dopÍRar iba písomnými dodatkarni podpísanými obidvorna
zmluvnými stranami. Zmluvaje vyhotovená v 2 rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu
pojednom vyhotovení.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma znrluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujťrcim po zverejnení na webovej stránke odberatela alebo v Centrálnorn
registri zmlúv. Dňom nadobudnutia platnosti tejto zmluvy str,ácajú plattrosť iné zmluvy
s rovnakým predmetom plnenia uzavreté medzi zmlttvnými stranami pred podpisorn tejto
zmluvy. V ostatných, zmluvou neupravených vzťahoch sa uplatní režim Obchodného
zákonníka. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozurneli jej obsahu a zhodne
vyhlasujú, že vyjadruje ich slobodnú, skutočnú avážnu vóťu anie sú známe okolnosti,
ktoré by ju robili neplatnou ana znak súhlasu pripájajú podpisy osób oprávnerrýcll
podpisovať v iclr mene, ktorých totožnosť bola medzi zmluvnými stranami navzájorn
preukázaná,
Predávajúci prehlasuje, že súhlasí so zverejnením tejto zmluvy v Centrálnom registri
zmlúv.
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