V Ţiline

MINISTERSTVO OBRANY SR
Vojenský útvar 2790 Ţilina
Č.p. 5.pŠU- 103 – 4 / 2011

3. januára 2011
Výtlačok č.: 1
Počet listov : 4
Počet príloh :

KÚPNA ZMLUVA
uzatvorená v zmysle § 102 ods.2 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
a v zmysle ustanovenia § 409 Obchodného zákonníka.

Článok 1
Zmluvné strany
Kupujúci :
Zastúpený:
Splnomocnený zástupca :
IČO :
Bankové spojenie :
číslo účtu :

Ministerstvo obrany SR
Vojenský útvar 2790 Ţilina
Rajecká cesta 18
ŢILINA, 010 01
plukovník gšt.Ing. Ľubomír ŠEBO, veliteľ
0030845572
ŠP, Trenčín
7000171928/8180
(ďalej len „kupujúci“)
a

Predávajúci :
Zastúpený:
Adresa:

LIBEX, s.r.o.
Ing. Helena Cvachová, konateľ spoločnosti
Bytčianská 114
010 03 Ţilina

IČO : 31620795
IČ - DPH : SK 2020450168
Bankové spojenie :
číslo účtu :

Ľudová banka Ţilina
4260016904/3100

Predávajúci je zapísaný v OR OS v Žiline, oddiel SA, vložka číslo 34/L.
(ďalej len „predávajúci“)
uzavreli v súlade s § 409 Obchodného zákonníka túto kúpnu zmluvu (ďalej len „KZ“)
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Článok 2
Predmet zmluvy
1.
2.
3.

Predmetom tejto zmluvy je úprava obchodných podmienok nákupu tovaru – potravín, v sortimente
a druhoch uvedených v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
Predmetom tejto zmluvy je aj dohoda o cene za dodaný tovar, úprava platobných a iných podmienok pri
dodávke tovaru.
Obstarávanie konkrétneho mnoţstva tovaru sa bude vykonávať na základe objednávky.
Článok 3
Cena

4.

5.

6.
7.
8.

Cena na obdobie účinnosti zmluvy bola stanovená výsledkom vyhodnotenia cenových ponúk zákazky
s nízkou hodnotou s názvom „POTRAVINY 2011“ - časť E, a I (č.p.5.pŠU-69/2010), v celkovej hodnote
15 390,00 € (slovom pätnásťtisíctristodeväťdesiat 00/100 eur). Časť E – čokoládové tyčinky a cereálne
výrobky - 13 941,00 € , časť H – vajcia konzumné -1 449,00 €.
V ďalšom období cenu bude moţné meniť len v odôvodnených prípadoch pri podstatnej zmene podmienok
v dôsledku legislatívnych zmien, ktoré majú dopad na tvorbu ceny (napr. zmena cla, DPH, dovoznej
priráţky), nárastu materiálových, energetických a iných nákladov. Zmena ceny musí byť doloţená časovou
súvislosťou. Zmena ceny musí byť vzájomne odsúhlasená zmluvnými stranami. O zmene ceny musí byť
vyhotovená písomná dohoda (doplnok), ktorá bude neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
Dodatok k zmluve upravujúci ceny za dodávaný tovar nemoţno uzavrieť skôr ako tri mesiace od podpisu
zmluvy, nie však viac ako tri krát v kalendárnom roku.
Úprava cien na základe zmien právných noriem upravujúcich výšku DPH nevyţaduje písemný dodatek ku
mluve. K zmene ceny dojde dňom nadobudnutia účinnosti právej normy upravujúcej výšku DPH.
Vplyvy na zmenu ceny, ktoré je moţné definovať do oblasti podnikateľského rizika, nebudú akceptované.
Článok 4
Platobné podmienky

9.

10.
11.

12.

13.

Právo na zaplatenie kúpnej ceny predávajúcemu vzniká riadnym splnením jeho záväzku spôsobom
a v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou. Fakturácia bude vykonaná po dodaní predmetu zmluvy a jeho
prevzatí oprávneným zástupcom kupujúceho v mieste plnenia podľa tejto zmluvy.
Predávajúci vystaví faktúru v dvoch vyhotoveniach s adresou kupujúceho najneskôr do 15 dní po dodaní
predmetu zmluvy a potvrdení prevzatia tovaru ju doručí na adresu kupujúceho.
Daňový doklad – faktúra musí obsahovať všetky náleţitosti v súlade s § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z.z.
o dani z pridanej hodnoty. K faktúre je predávajúci povinný priloţiť dodací list potvrdený oprávneným
zástupcom kupujúceho.
Kupujúci je povinný zaplatiť fakturovanú cenu v lehote 21 dní odo dňa nasledujúceho po dni doručenia
faktúry. Pre tento účel sa za deň úhrady povaţuje dátum pripísania fakturovanej sumy na účet
predávajúceho.
Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad- faktúru, ktorá neobsahuje všetky uvedené
náleţitosti, alebo inak je nesprávna, a to do dátumu jej splatnosti. Oprávneným vrátením daňového dokladu
prestáva plynúť doba splatnosti, táto začína plynúť znova odo dňa doručenia opravenej faktúry.
Článok 5
Podmienky plnenia kúpnej zmluvy

14. Touto kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar s ktorým predávajúci obchoduje
v zmysle svojho predmetu činnosti v mnoţstve a druhu vyplývajúcom z jednotlivých objednávok a previesť
na kupujúceho vlastnícke právo k tomuto tovaru a kupujúci sa zaväzuje tento tovar odobrať a zaplatiť
predávajúcemu kúpnu cenu.
15. Právo na zaplatenie kúpnej ceny vznikne predávajúcemu riadnym a úplným splnením jeho záväzku
spôsobom a v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou.
16. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu zmluvy jeho prevzatím v mieste plnenia, podpisom
dodacieho listu a zaplatením dohodnutej ceny.
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17. Kupujúci si vyhradzuje právo kúpiť tovar od iných dodávateľov, ak tento tovar bude výrazne lacnejší. t.j.
lacnejší minimálne o 10 % ceny podľa aktuálneho cenníka.
Článok 6
Všeobecné podmienky dodania a prevzatia tovaru
18. Kupujúci objednáva tovar podľa svojej potreby, na základe písomnej, faxovej alebo telefonickej objednávky
kupujúceho. V objednávke určí kupujúci dátum, čas plnenia, miesto plnenia, sortiment a mnoţstvo
objednaného tovaru.
19. Predávajúci sa zaväzuje dodávať objednaný tovar v poţadovanom mnoţstve, kvalite, druhu a akosti na
adresu: Kuchynsko-jedálensky blok, Vojenský útvar 2790 Ţilina, Rajecká cesta 18, Ţilina 010 01 . Doba
dodania tovaru je do 24 hodín od obdrţania objednávky, alebo iná v objednávke uvedená doba dodania nad
24 hodín. Doba dodania platí pre pracovné dni. Čas dodania do miesta plnenia je v pracovných dňoch
v dobe 06.00 hod – 14.00 hod.
20. Kupujúci je oprávnený pri preberaní tovaru vykonávať kontrolu podmienok splnenia dodávky a to
súhlasnosť s objednávkou čo do mnoţstva, sortimentu a kvality dodávaného tovaru. Oprávnená osoba
kupujúceho potvrdí prevzatie dodaného tovaru na dodacom liste svojím podpisom a odtlačkom pečiatky
kupujúceho, t.j. odtlačkom pečiatky Vojenský útvar 2790 Ţilina.
21. Oprávnenými osobami kupujúceho na preberanie tovaru sú : rtn. Pavol KOPASEK, des. Zlatica PLEVOVÁ.
Zmena osôb oprávnených preberať za kupujúceho tovar nevyţaduje formu písomného dodatku ku zmluve.
Postačuje jednostranné písomné oznámenie kupujúceho.
22. Predávajúci je povinný umoţniť kontroly hygieny, výroby a prepravy tovaru orgánmi vojenskej veterinárnej
sluţby a rešpektovanie ich záverov.
23. Predávajúci sa zaväzuje prepravovať tovar v hygienicky nezávadných obaloch, ktoré sú obvyklé pre tento
druh tovaru v obchodnom styku, alebo ak nemoţno tento spôsob určiť, spôsobom potrebným na uchovanie
a ochranu tovaru pred vonkajšími vplyvmi. Ak sú súčasťou dodávky tovaru aj vratné obaly, kupujúci ich
vráti pri dodávke alebo pri najbliţšej dodávke.
24. V prípade ak predávajúci nedodrţí podmienky dodania objednaného tovaru, alebo kupujúci poruší
podmienky prevzatia tovaru, dohodnuté touto zmluvou, má zmluvná strana dotknutá nemoţnosťou plnenia,
právo odstúpiť od zmluvy. Oznámenie odstúpení od zmluvy vyţaduje písomnú formu.
25. Vo veciach tejto zmluvy za zmluvné strany vybavujú:
Za predávajúceho : .............Ing.Milan Dokoupil, 0908948330, dokoupil@libex.sk..............
meno, priezvisko, telefón, e-mail
Za kupujúceho

: npor. Mgr. František DURAJ, 0903691669, 0960442460 frantisek.duraj@mil.sk
Článok 7
Záručná doba, zodpovednosť za chyby

26. Zárukou za akosť podľa tejto zmluvy preberá predávajúci záväzok, ţe dodaný tovar bude po dobu záruky
spôsobilý na pouţitie na dohodnutý inak obvyklý účel a zachová si dohodnuté inak obvyklé vlastnosti.
Účinky prevzatia tohto záväzku má aj vyznačenie dĺţky záručnej doby alebo doby trvanlivosti alebo
pouţiteľnosti dodaného tovaru na jeho obale. Predávajúci zodpovedá za akosť vrátane skrytých chýb tovaru
s vyznačenou dobou pouţitia, trvanlivosti, spotreby apod. na obaloch do konca takto vyznačenej doby.
27. V prípade chybnosti zakúpeného tovaru kupujúci uplatňuje oznámenie chýb priamo u predávajúceho.
Kupujúci je povinný chyby oznámiť telefonicky a potom písomne predávajúcemu bez zbytočného odkladu
po ich zistení, najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby. V prípade uplatnenia reklamácie zo strany
kupujúceho záručná doba prestáva plynúť a začína znova plynúť dňom odstránenia reklamovanej chyb
Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 30 dní od jej uplatnenia.
Článok 8
Zmluvné pokuty
28. V prípade omeškania úhrady faktúry spojenej s plnením je predávajúci oprávnený poţadovať úroky
z omeškania
vo výške 0,05 %. Základom výpočtu úroku z omeškania je faktúrovaná cena dodaného
tovaru vrátane DPH.
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