Bid
nÁucovÁ

xúpN,q. ZMLUVA č. 9800,9808
uzatvorená podloa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
Pridelené I.D.
a Zákona č.34312015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorych zákonov v znení neskorších
303281
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
a

H

Kupujúci:
sídlo:
IČo:
DIČ:

3503 - Purda Branislav

Domov sociálnyclr služieb SYNNÓMIA
Sv. Gorazda 297813, P.O.Box 113, 010 OS Žilina
00641691
202068929'7

bank. spojelrie: SK40 8180 0000 0070 0048 5214,Štátrlapokladnica

BlC:

tel,/e-rnail:

SPSRSKBA

0905 668 226, dsszagorazda.stravovanie@vuczilina.sk
zastúrperrý: Ing. Aneta Vavríková - riaditel'ka

ulica:

Sv. Gorazda 297813

mesto: Žitina

7:00

okres: Žilina
všeobecnéustanovenia:
predntet zmluvy:

Návrh zmlilvy
prijatie:

a

jeho

čas príjmu tovaru: hod.

-

14,00 hod

Táto rárncová zmluya sa uzatvára za účelomdohodnutia 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, požadovanékupujúcim aulrrožniťkdodanému 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, čírnje 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 časťdodaného 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, úplnosťa bezchybnosť dodávaného
tovaru.

Micsto dodania:
I)oírrava:

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.

Kúpna cena bude stanovená pre každúdodávku v zmysle cenníka predávajúceho platného
ku dňu prevzatia tovaru, ktorlý bol vytvorený ple účelyverejného 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 úspešnýuclrádzač.
Kupujúci si vyhradzuje právo nakúpiť počas trvania zmluvy aj tovar, ktorý nebol
súčasťouverejného obstarávania ato v zmysle bežných cien pledávajúceho platných ku
dňu prevzatia tovaru.
Cenaje zásadne splatná do 21 dní odprevzatia tovaru.

Cena a ntanipulflčný
poplatok;

§platnost'cenv:

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

Vatly:
Zodpovedno§t} za škody:
%átrukaz

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

Dispozičnéprávír:

ceny,

Zmluyasatlzatvára na dobu určitúod 01.8,202l do31.7.2022.

Platnost'zmluvy:

V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením je predávajúci oprávnený pozastaviť

Iné cloiednania:

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 každúzmluvnú stranu
záuereóné ustanovenia:

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

zmluvu prečítali,porozurneli jej obsahu a zhodne
vyhlasujú, že vyjadruje ich slobodnú, skutočnúavážnu 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

si

zákonníka. Zmluvné strany

preukázaná,

Predávajúci prehlasuje, že súhlasíso zverejnením tejto zmluvy v Centrálnom registri
zmlúv.

V Novom Meste nad Váhom

V Žiline
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dňa 23.7.2O2t

za Bidfr

za Domov soc

Domcv s
q

,D

Sv.

\,

Pieši

lč

Lý

Gora,:::Ca
VySL,ll

S Gorazcia 297
l( ". .., i]Č

l9

Ing. Aneta

lr
v. z. ln5

1enec

na zákl

0t.06.202t

2

V

0sobitná
j Zrtthrlt:c rTljttj, .. :ljl tt]o(,ti . llZ.lííi)l.]ttttll 3
il]nÉllíluíril0 lnllttr1. ltuillt Ýl)ráú]il?rt' lěip.
il:r:rcítlljti il,i i]s(]l)l}* ritlaie 1t:lic.lil"tli csll; z

1ro"lrellill drr:lr"l.i ;:tltiurrlti iiI,|li:1, tl\ ťil?l1(, \] tÝjlo
ztrtitn+ t ží\li,ni!1 :tirirlc,:Li § pl*.}}itil lťjtú
zl))jula. ld, D 1ihll. t]rčlIů.l)lif:l.jrkl], liutli*iu a
l(ť,ltt.]},;i1)* titlrr.je, Ptr.;irnnrrt' 1"l,:lllrntit' riilnie
1lririluil;..clt lj,zrchllclr rr:;ijlr <Jlrrll+.i ?l,j,l!j1.1lť.i
šlfnlt!, !.\})lý(.,{ l:ut.ltlrrli,ru iú^ll;iul 2 1ť.il{1
rtltiurT,. ,{k

l,r x[ruli 1ru:ktittrlte, tlt,ltl,:r t,._u
i ri.l\lrir]ll phi.';ritt :ti;ltrrr

llrt1,1t tr.ttlit<ttltt

trr

j.Zrrlrrrti

|1il,tl!1, i]i,r;
šl)ín.lj1:{tii oiil|itt.íclt
tril,r.ii,l l,tt jttlll JorIt;li:tr:ll iirvlr1(.x1 7;1:i,,;

1r;iirte 1llerl3:i;l., {1 lxl1I;\llš t,snl,tr),,clt tlttitjr:r-,
]}írjl),}ii l§3íii,trlťfii, [:tlról]}kélt., pirllrtt*rttu ;l
I{adti íl]í_'] :(}tíi ]ú:9 t 2: ;lrljls ji,j l (i il t]ů])í.lne
i,_l,zich!,clr tx(il] pti ipIiťťil3i}i l}!(|1)s!iťil l\(ltliúr i1
et rcl\t;tltt lr)ll\,bť tir(i.ťlt,t| txlitjttt. lt,rt.i,tu .;a
z_ti:Ýllie ,:ttltlrticir 9í'4ó Ěíi ttl'llaj lrn .^(,;Iri)tt..) il
Jijt§l i. lxi:{"il§ i. z. tr trcilltr* r,;r:hi}'r]t
li{lniůi" ,1 l} žl)}č]tčn ilq]l}lcxí !1iei;lfí}..]i
lil<otip.". l!l ilrane 1leilii..;,jtit*lttl .je ttloiité
kolttlll;ltr rl' otl]l]u ;i(l}}ř ťdlilr :ra trt<rluú lllitj*
tl r

rr.it,.,l...1r,.l,., l,i. i,,j l)!(ti,J,],l,,l

íyzické o*oby
1, ill*nl .ié l}últřl.}l}j ztlr]tli1l i]leiJó
jtlce pr:tŤkiil,i_.i ll,itill1ě 1. jliťll tll.ť{ién:;ťh

3.§ r*zrirltrt.
rtlld.,,,1i zt

t

{1;(tl)1)i],ch r'r<irrIrlr,

ilť]rD,,;i,.ni'

nl

1'rxitllýtlr oiól], č..id(,líl' 3

trťel_v rhňtl,,,rj. riči<tlre.j alr$o

pir.luhl*j triilttrcit ll*[ro ti*lrr trtulrttó úililit irraL
il,}rnf,rn,;lt' *. tlaš'v .lnii(l\Trlt. itůt*trt3itlt alebo
p,lrl*Lrrtliclt pl id§i]rn\,. tlill_tl,, nrr liie]}r drl,l]leúíit

l':rknln

1lrí;lttitt<attl pt:;li<rtttí}irr,,.i

zttrhtlr:r,j l;llcn.v.

r

rl'alit*

je :r:dpixtll;ritice

.}^!!čc,i1

ilui!.

rlrrtlte.i

nclt*r,itt,attíe

u;r"rblt3lclt tiil:rjor

lť1].,l11nlilli })n 5|h)931iE l,)rlr]llijlej eáliól}rlť,l
l-}ů.,,iiul{l;íl .:]1hll1lei šlrally íP{,ťll'íčl 6 L)(h. !
pí:n;. ci {iřJlI{],

J.

l,jrulu.,rtrt tifnli}, §ll,ala,ilnit\ trvetlené oeobtid
r'r,Jlit l.j § ru:lrliu ntr r lrnultli_uu l}e }'Llrílie la.ild)
:*tltrr], {1;rriil';l ťl, ó rld;. l |i..ul, ť} i:inFRJ. lláF}

Zá uce]ortl

kc,urrrtdliťrci*

i

ůu)i jit J i1 druirrj lnr.lri r nej ! lrnll.y
plrt*ulnt ltttlui 1,.
j}til{

1:ti;lrrin;ixt
.ni f i si3t ťi §

5, Zrl:lrr,iti *rrío,!", lltl)ůšk.\Ťr!ili(,ióhl}é lidr,ie
1ťel'i§) úÝil)Él))i l;litritttl;*rr tír!},]i]éItn
lí ťdl.;}:t(,]N1 i1l} ptrllladat r iniil.ruririí <lat]rr,..i ul.
prirri1,:u a 1rotiohll:rr 1:ora<lcttlrt il dnllúl_Ýlli

3

tiíilíló1,I1 a í:ri"rrl l:r i*lulírrýrrr

tlrrril}úllt r!a ž jik};rilč

pol,i]*li:týíi pcrL!l': (lrnLriíríýťhprirn.vclt
1lt

e,l1liltlr.

ň.Zllltlit,te attnlly

1r!(ll1 til rrlrn;r

rrluhtó

ttellltlnťlli u pltletri* r.itQ elilslY

titl;t.irll

rcho.";ii-ať

tlpli,rtutir l0 rokrr." rrrl ul:orrtttti;l :]1ill1,,,!tti
:řĎlt}tr{áťř. (,tv<rlrtt* tlilt}e_ Lt<li,ie tre1,];luuth;í
1l(l)t}tíl\ú}'p(){r'0 (l*Ii(li]cit, iť10],ftýťíl rlť1){
d,:r

1lotlul:nyclt l]lt(lpí.;o\. bttrlri ucltur,ír.llt.r ttl
tlrrbrr podl'a {,ťhtn pr{dpiii)í (Itnt)l. il(l;ti{ xkil

ilicíl!ť tiaí*,.r1},ch ci*llaút,r

i:ntle d}hiig,

1i.l l,úků1,!.;1k ,i1,{,

;, í)ůí.litr[1.r1y:lie[e tr:trh3,. kir-ilil oíol.|íe
ťrilitj* lti r;:liicírt,itli. lli.Lj$ pt;iltr rta pí'!1,1lJ li
oa,ólrtiý,i1 ilílnjtl])} o nírlt. l:r.ir-* rtl iclt *prirrtt,
1)í.'il,s l}i rl,trtrizlrtit nišbúcl}tlrgtl:ettie

lprecťt|i;ttic. píii|lr

lániietíl) r,, ilfúil*.ll

lll itlt ptetior
poJ:í .li;tlo,, lll |_ li.1 tk1

l]iil_!^ilúch l)l..)ti :p!nť111,nl}itl. ptitl o
itLu,,t

n;,,l.e x 1,1.irir

úchťnnu{,§nLi}ýL,h rl,:l;rj*r, §lr:."erril:ei lšpuklik_y,

.1,\ii:tt l oclttrtrt
r}:_1r..l:ikid_!ir.,!J.5_k

.

,)tů}1n}'ch

iu:llljlrl tt:

