
                                                         Zmluva na dodanie tovaru_____________________________ 

                                                               (ďalej len zmluva) 

    uzatvorená podľa § 409  a následne Zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka  predpisov a  

    par. 1 odst. 14 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v znení  neskorších predpisov,  

                                                medzi zmluvnými stranami 

 

                                                                         I.  

                                                           Zmluvné strany 

 

Kupujúci:    ID. 10007500 

                     Stredná odborná škola obchodu a služieb   

                     T. Vansovej 2, 95501 Topoľčany    

                                   

                      Zastúpená:  Mgr. Milanom  Naňom, riaditeľom  

 

                      IČO:  00893480                                                                                                                                                 

                      DIČ:  2020419665                       IčDPH  : SK2020419665    

                                                                                               

                      Bankové spojenie: Štátna pokladnica                                                                           

                      Číslo účtu  

                      (ďalej len „kupujúci“) 

 

Predávajúci:  AG FOODS SK s.r.o., Štúrova 60/110, 949 01  Nitra 

                       

                        Zastúpená: Richard Ihlár – konateľ spoločnosti 

 

                        IČO:  34144579 

                        DIČ:  2020361772 

                        IčDPH :  SK2020361772                      

                        Zapísaná v OR Okresného súdu SR:  BAI  č. 13450/B  

  

                        Bankové spojenie:  SLSP 

                        Číslo účtu:    

 (ďalej len „predávajúci“) 

 

                                                                      II. 

                                                           Predmet zmluvy 

1.     Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu vysokohodnotné potraviny 

na základe jeho aktuálnej ponuky, a to na základe objednávky kupujúceho, za podmienok 

dohodnutých v tejto zmluve a v platnom cenníku predávajúceho.     

    

                                                                    III. 

                                                Cenové a platobné  podmienky 

1. Ceny výrobkov sú dané platným cenníkom AG FOODS, s.r.o. Pezinok Ceny sú uvádzané v EUR, 

vrátane DPH a dopravy na miesto určenia.  

2. Predávajúci sa zaväzuje dopraviť objednané výrobky na miesto určené kupujúcim – v rámci SR, a to  

je nákladná rampa školského internátu, ul Mudroňa 2, Topoľčany.  

3. Finančné plnenie zmluvy predstavuje čiastku menej ako 10 000 € bez DPH a trvanie zmluvy pri 

vyčerpaní finančného limitu predmetu zákazky . /Cenník -  príloha zmluvy/ 

4.  Predávajúci sa zaväzuje vyhotoviť faktúru v deň dodávky tovaru a doručiť ju kupujúcemu  najneskôr 

do 7 dní od jej vystavenia. 

5. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť faktúru do 14 dní od dátumu jej vyhotovenia.  

6. Forma platobného styku : prevodným príkazom na účet predávajúceho.  

 



Pre prípad omeškania úhrady faktúr kupujúcim si predávajúci môže uplatňovať úroky z omeškania o 

uplynutí doby splatnosti podľa platných právnych predpisov SR. 

.                        

                                                                           IV. 

                                                       Obchodné podmienky  

1. Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar v súlade so zákonom o potravinách a potravinovým  

kódexom SR v deklarovanej kvalite.  

2. Pri reklamáciách chýb tovaru budú zmluvné strany postupovať podľa ustanovení par. 431 až 

456 Obchodného zákonníka. 

3. Zjavné chyby je povinný kupujúci reklamovať pri preberaní tovaru, skryté chyby je možné  

reklamovať v dobách spotreby uvedených na obale.  

 

                                                                              V. 

                                                            Miesto a čas plnenia  

1.  Preberanie tovaru bude vykonávané   pri dodávke tovarov na mieste určenom kupujúcim 

 osobou poverenou na preberanie tovaru. 

2. Predávajúci sa zaväzuje tovar doručiť s dodacím listom – faktúrou na určené miesto plnenia  

 v dohodnutý deň a v dohodnutom čase.    

 

                                                                          VI. 

                                                   Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán 

 obdrží po jednom exemplári. 

2.  Zmluvné strany si vyhradzujú právo jednostranne odstúpiť  od zmluvy v prípade nedodržania 

 ktorejkoľvek z podmienok uvedených v zmluve. Odstúpenie musí byť urobené v písomnej forme 

a doručené druhej strane prostredníctvom pošty s doložkou – doručené. V prípade, že adresát 

neprevezme zásielku ani v odbernej lehote alebo ju odmietne prevziať sa má sa za to, že zásielka bola 

doručená momentom vrátenia odosielateľovi. 

3. Zmluvu môže ktorákoľvek zo zmluvných strán vypovedať bez udania dôvodu. Výpovedná 

 lehota je jednomesačná a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po písomnom doručení 

výpovede druhej strane. Písomná výpoveď sa doručí druhej zmluvnej strane osobne alebo 

prostredníctvom pošty ako zásielka 1. triedy / doručená zásielka/ s doručenku do vlastných rúk. 

V prípade, že písomnú výpoveď zaslanú poštou si adresát z akéhokoľvek dôvodu neprevezme, 

zásielka sa považuje za doručenú   uplynutím odbernej lehoty.  

4. Kupujúci podpisom tejto zmluvy súčasne potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí všeobecnými 

obchodnými podmienkami predávajúceho.  

5. Zmluva nadobúda účinnosť jej podpisom. 

6. Táto  Zmluva podlieha zverejneniu v súlade s §5a Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prís- 

tupe k informáciám v platnom znení, nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle kupujúceho. 

 

7. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 10.1.2023  – do  31.12.2024.   

 

 

 

V Topoľčanoch ,  dňa 2.1.2023                                                V Penzinku , dňa 2.1.2023  

  

 

 

    

         

   –––––––––––––––––––––––––––-                                         –––––––––––––––––––––––                                                                       

   Mgr.Milan Naňo - riaditeľ                                          Richard Ihlár -konateľ   


