
KÚPNA ZMLUVA 
uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

C1.I 
Zmluvné strany 

Kupujúci: 
Podateľňa: 
Štatutárny orgán: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 

Mesto Prievidza 
Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza 
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta 
318 442 
021162814 
V U B , a.s. pobočka Prievidza 
číslo účtu:2641501656/0200 

Kontaktná osoba pre predmet zákazky: Mgr. Vlasta Miklasová, 
Ing. Alena Mikulášová 

Predávajúci: 
Sídlo: 
Štatutárny orgán: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 

Bankové spojenie: 

Zapísaný: 

Demifood, s.r.o. 
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 
Žaneta Zisková - konateľka 
36324124 
2020183396 
SK2020183396 
Uni Credit Bank 
číslo účtu: 6625457008/1111 
Obchodný register Okresného súdu v Trenčíne, oddiel: s.r.o., vložka 
Č.13283/R 

Cl. II 
Forma verejného obstarávania 

Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania formou zadávania podprahovej 
zákazky podľa §§ 99 až 101 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 
predpisov. 



ČI. III 
Predmet zmluvy 

3.1 Predmetom tejto kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar podľa 
výzvy na predkladanie ponúk, súťažných podkladov a predloženej cenovej ponuky zo dňa 
24.2.2012 v množstve a v druhu špecifikovanom v tomto článku a záväzok kupujúceho prevziať 
od predávajúceho dodaný tovar v súlade so zmluvou a zaplatiť mu dohodnutú kúpnu cenu. 
3.2 Určenie druhu a množstva tovaru: 

P.č. Názov tovaru 
Merná 
jed n. Počet 

1. Cukor kryštál 1 kg kg 3000 
2. Cukor práškový 1 kg kg 700 
3. Cukor vanilínový 1 kg kg 50 
4. Med 250g ks 800 
5. Kakao 1 kg kg 100 
6. Čokoláda varová 0,100 kg ks 200 
7. Nutela orieškovo-čokoládová 1,5 kg ks 53 
8. Cestoviny semolínové - kolienka 5 kg ks 120 
9. Cestoviny semolínové - fliačky 5 kg ks 120 
10. Cestoviny semolínové - špirály 5 kg ks 120 
11. Cestoviny semolínové - široké rezance 5 kg ks 120 
12. Cestoviny - niťovky 0,5 kg ks 60 
13. Cestoviny semolínové- tarhoňa 5kg ks 120 
14. Cestoviny semolínové-slov. ryža 5 kg ks 120 
15. Cestoviny semolínové - abeceda -ZOO 0,5 kg ks 60 
16. Cestoviny semolínové - špagety 5 kg ks 120 
17. Káva Caro 0,50 kg ks 300 
18. Melta 0,5 kg ks 150 

19. 
Granulovaný instantný nápoj rozpustný v mlieku ovocný 0,5 
kg ks 120 

20. 
Granulovaný instantný nápoj rozpustný v mlieku 
čokoládový 0,5 kg ks 240 

21. 
Granulovaný instantný nápoj rozpustný v mlieku čokoládový 
0,8 kg ks 150 

22. Čaj čierny v bal. 10 vreciek x 0,100 kg ks 100 
23. Čaj ovocný v bal. 10 vreciek x 0,100 kg ks 100 
24. Čaj zelený v bal. 10 vreciek x 0,100 kg ks 100 
25. Čaj bylinný v bal. 10 vreciek x 0,100 kg ks 100 
26. Petržlenová vňať 0,10 kg ks 2000 
27. Pažítka 0,10 kg ks 2000 
28. Majoránka 0,10 kg ks 1500 
29. Korenie na ryby 0,02 kg ks 200 
30. Bobkový list 0,10 kg ks 800 
31. Rasca celá 0,02 kg ks 2000 
32. Korenie pizza 0,02 kg ks 200 
33. Sezam 0,10 kg ks 100 
34. Škorica 0,02 kg ks 100 
35. Dobrota 1 kg / bez glutamánu / kg 110 
36. Korenie nové 0,02 kg ks 20 



37. Ocot 1 I L 200 
38. Paprika červená mletá sladká 1 kg kg 10 
39. Kečup jemný 0,950 kg ks 60 
40. Horčica 0,350 kg ks 1000 
41. Soľ kuchynskál kg kg 1500 
42. Hlbokomrazené -tvarohovo ovocné knedllčky 1 kg kg 500 
43. Droždie 0,042 kg ks 5200 
44. Prášok do pečiva 0,02 kg ks 100 
45. Prášok do perníka 0,02 kg ks 100 
46. Keksík BB 0,130 kg ks 1000 
47. Keksík Marína 0,100 kg ks 800 
48. Mak mletý bez cukru 0,250 kg ks 400 

3.3 Kupujúci sa zaväzuje tovar predávajúceho prevziať a zaplatiť mu kúpnu cenu podľa ČI. 
V bod 5.1 tejto kúpnej zmluvy. 
3.4 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru po tom, čo mu bol dodaný tovar odovzdaný 
a bola zaplatená jeho kúpna cena. 
3.5 Súčasťou dodávky tovaru je aj odovzdanie dokladov, ktoré sa na tovar vzťahujú ( 
prehlásenie o zhode, certifikáty a pod). Predávajúci má povinnosť umožniť kupujúcemu 
nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru v súlade s touto zmluvou. 

ČI. IV 
Termín plnenia 

Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar uvedený v ČI. III tejto zmluvy priebežne 
počas trvania zmluvy, podľa potreby jednotlivých školských jedální, na základe objednávok 
vedúcich školských jedální do 24 h od objednávky, t. j . do 10.00 hod. nasledujúceho dňa, 
rozvoz tovaru nesmie byť v čase podávania obeda od 11,15 hod. do 12,15 hod. 

ČI. V 
Kúpna cena 

5.1 Kúpna cena za kompletnú dodávku tovaru bola medzi zmluvnými stranami dohodnutá 
podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v z.n.p. vo výške: 
Cena 25 433,39 € bez DPH 
DPH 20% 5 086,68 € 
Cena spolu 30 520,07 € 
Slovom: Tridsaťtisícpäťstodvadsať eur sedem centov 

Položkovitý rozpis ceny je v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto kúpnej zmluvy. 

5.2 V cene dodávky je aj doprava tovaru a jeho vyloženie na určené miesta dodania - školské 
jedálne pri materských školách v Prievidzi, ktorú zabezpečuje predávajúci. Presné adresy sú 
uvedené v prílohe č. 1. 



5.3 Okrem dojednanej kúpnej ceny s DPH nieje predávajúci oprávnený fakturovať kupujúcemu 
žiadne ďalšie náklady alebo platby. Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu 
riadnym a včasným splnením jeho záväzku. 

ČI. VI 
Platobné podmienky 

6.1 Kúpnu cenu za dodanie tovaru uhradí kupujúci na základe faktúry vystavenej po dodaní 
tovaru bez vád a v súlade s touto zmluvou. 
6.2 Jednotlivé faktúry musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, a to tieto údaje: 
- obchodné meno predávajúceho a kupujúceho, adresy sídiel 
- číslo zmluvy 
- číslo faktúry 
- deň odoslania a splatnosti faktúry 
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť 
- označenie predmetu zmluvy 
- fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastka DPH a celková fakturovaná suma 
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby predávajúceho 
- dodací list podpísaný vedúcou školskej jedálne pri materskej škole. 

6.3 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, kupujúci je 
oprávnený vrátiť ju predávajúcemu na doplnenie. Splatnosť opravenej faktúry plynie podľa bodu 
6.4 od jej doručenia kupujúcemu. 
6.4 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od doručenia kupujúcemu. 
6.5 V prípade omeškania s platením faktúry môže predávajúci vyúčtovať kupujúcemu úroky 
z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 
6.6 V prípade omeškania s dodávkou tovaru môže kupujúci vyúčtovať predávajúcemu zmluvnú 
pokutu vo výške 33,19 € za každý deň omeškania a zároveň bude kupujúci oprávnený od zmluvy 
odstúpiť. 

ČI. VII 
Záručná doba - zodpovednosť za vady 

7.1 Predávajúci zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude dodaný v množstve, akosti 
a vyhotovení, ktoré určuje táto zmluva a že počas záručnej doby bude mať také vlastnosti, aby 
bol spôsobilý na použitie na obvyklý účel, na ktorý sa takýto tovar spravidla používa. 
7.2 Vadou tovaru sa rozumie odchýlka v množstve, akosti a vyhotovení stanovených výrobcom, 
touto zmluvou, technickými normami, predpismi, ako aj v zmluve stanovenými požiadavkami 
kupujúceho. 
7.3 Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe do skončenia doby spotreby označenej 
dodávateľom resp. doby trvanlivosti alebo použiteľnosti dodaného tovaru na jeho obale. 



7.4 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vád tovaru, že počas záručnej doby má kupujúci právo 
požadovať a predávajúci povinnosť vady bezplatne odstrániť. Predávajúci je tiež povinný 
kupujúcemu nahradiť prípadné škody zavinené vadami tovaru. 
7.5 Predávajúci je povinný reagovať na písomnú reklamáciu do 2 pracovných dní po jej doručení 
a dohodnúť s kupujúcim spôsob a primeranú lehotu na odstránenie reklamovaných vád. 
Predávajúci sa zaväzuje odstrániť reklamované vady v čo najkratšom technicky možnom čase. 
7.6 Pokiaľ vady zistené v záručnej dobe nebudú zo strany predávajúceho odstránené 
v dohodnutom termíne, predávajúci zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 16,60 Eur 
jednotlivo za každú vadu a deň omeškania. 
7.7 Zaplatením zmluvnej pokuty sa predávajúci nezbavuje povinnosti vady odstrániť a ani 
zodpovednosti za spôsobenú škodu. 
7.8 V prípade porušenia podmienok dojednaných v tomto článku predávajúcim, bude kupujúci 
oprávnený bez zbytočného odkladu jednostranne odstúpiť od zmluvy a predávajúci nebude mať 
nárok na náhradu škody. Písomné odstúpenie od zmluvy bude účinné dňom jeho doručenia 
predávajúcemu. 
7.9 Predávajúci sa zaväzuje že, strpí a zabezpečí na vlastné náklady kontrolu nezávadnosti 
v odôvodnených prípadoch na pokyn objednávateľa, berie plnú zodpovednosť za dodanie 
všetkých požadovaných dokladov podľa platnej legislatívy , súvisiacich s dodaním predmetu 
zákazky, ktoré preukazujú splnenie požiadaviek dodania tovaru v súlade s platnou legislatívou 
SR, má ich k dispozícii a bude ich predkladať s predmetom zákazky. 

ČI. VIII 
Doba trvania zmluvy a zrušenie zmluvy 

8.1 Táto zmluva sa uzatvára na určitú dobu od 01.04.2012 do 31.03.2013. 
8.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné zrušiť: 
a) dohodou vzájomne dohodnutým dňom 
b) výpoveďou ktorejkoľvek strany aj bez uvedenia dôvodu s dojednaním 3-mesačnej 

výpovednej lehoty, ktorá začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení 
písomnej výpovede druhej zmluvnej strane 

c) odstúpením od zmluvy kupujúcim v prípade porušenia podmienok ČI. VII zo strany 
predávajúceho. 

ČI. IX 
Doručovanie 

8.1 Akékoľvek prejavy vôle zmluvných strán súvisiace s touto zmluvou budú vyhotovené 
písomne a doručené druhej zmluvnej strane osobne alebo zaslané poštou, ak v tejto zmluve nie 
je uvedené inak. 
8.2 Výpoveď doručujú zmluvné strany formou doporučenej zásielky. 
8.3 Všetky písomnosti sa považujú za doručené aj v prípade neprevzatia zásielky odoslanej 
poštou zmluvnou stranou na adresu sídla, resp. miesta podnikania druhej zmluvnej strany alebo 
na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, alebo na adresu, ktorú zmluvná strana oznámila druhej 
zmluvnej strane. Za deň doručenia sa považuje 15-ty deň po odoslaní písomnosti zmluvnou 
stranou. 



8.4 V prípade doručovania písomnosti elektronicky alebo faxom, druhá zmluvná strana 
bezodkladne potvrdí prijatie tejto písomnosti preukaznou formou (faxom, elektronicky). 

9.1 V prípade, že v tejto zmluve nie je dojednané inak, riadia sa zmluvné strany príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými náležitosťami stanovenými vo vyhlásení 
súťaže a v súťažných podmienkach. 
9.2 Obsah zmluvy môže byť zmenený len po vzájomnej dohode zmluvných strán, a to písomne 
formou dodatku k nej. 
9.3 Práva a povinnosti zo vzťahov vzniknutých uzatvorením tejto zmluvy, prechádzajú aj na 
právnych nástupcov. Nie je možné ich však prevádzať na iné subjekty bez súhlasu obidvoch 
zmluvných strán. 
9.4 Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu obomi zmluvnými stranami a účinnosť 
nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 
9.5 Zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých každá 
zmluvná strana dostane dva exempláre. 
9.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne v súlade s prejavmi ich vôle 
a po prečítaní na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali. 

ČI. X 
Záverečné ustanovenie 

V Prievidzi dňa 2ô-1/3 >'U 

Za kupujúceho: Za predávajúceho: 



Príloha č. 1 ku Kúpnej zmluve 

Rozpis tovaru a cien 

P.č. Názov tovaru Merná jedn. Počet 

Cena za 
kg/ks bez 
DPH v € 

Celková 
cena bez 
DPH v € 

1. Cukor kryštál 1 kg kg 3000 0,8957 2687,0910 
2. Cukor práškový 1 kg kg 700 0,9630 674,1000 
3. Cukor vanilínový 1 kg kg 50 1,2431 62,1563 
4. Med 250g ks 800 0,8638 691,0488 
5. Kakao 1 kg kg 100 5,1253 512,5300 
6. Čokoláda varová 0,100 kg ks 200 0,6046 120,9100 
7. Nutela orieškovo-čokoládová 1,5 kg ks 53 4,0176 212,9347 
8. Cestoviny semolínové-kolienka 5 kg ks 120 5,2430 629,1600 
9. Cestoviny semolínové - fliačky 5 kg ks 120 5,6175 674,1000 
10. Cestoviny semolínové - špirály 5 kg ks 120 5,2430 629,1600 
11. Cestoviny semolínové - široké rezance 5 kg ks 120 6,1967 743,6029 
12. Cestoviny - niťovky 0,5 kg ks 60 0,3478 20,8650 
13. Cestoviny semolínové- tarhoňa 5kg ks 120 5,2430 629,1600 
14. Cestoviny semolínové-slov. ryža 5 kg ks 120 5,3453 641,4350 
15. Cestoviny semolínové - abeceda -ZOO 0,5 kg ks 60 0,5781 34,6873 
16. Cestoviny semolínové - špagety 5 kg ks 120 5,2430 629,1 600 
17. Káva Caro 0,50 kg ks 300 6,1204 1836,1 200 
18. Melta 0,5 kg ks 150 0,5591 83,c (613 

19. 
Granulovaný instantný nápoj rozpustný v mlieku 
ovocný 0,5 kg ks 120 2,5653 307,£ ¡390 

20. 
Granulovaný instantný nápoj rozpustný v mlieku 
čokoládový 0,5 kg ks 240 2,4715 593,1566 

21. 
Instantný nápoj rozpustný v mlieku čokoládový 
0,8 kg ks 150 1,9859 297,8880 

22. Čaj čierny v bal. 10 vreciek x 0,100 kg ks 100 5,5640 556,4000 
23. Čaj ovocný v bal. 10 vreciek x 0,100 kg ks 100 8,5065 850,6500 
24. Čaj zelený v bal. 10 vreciek x 0,100 kg ks 100 16,8525 1685,2500 
25. Čaj bylinný v bal. 10 vreciek x 0,100 kg ks 100 10,7000 1070,0000 
26. Petržlenová vňať 0,10 kg ks 2000 0,5949 1189,8400 
27. Pažítka 0,10 kg ks 2000 1,0700 2140,0000 
28. Majoránka 0,10 kg ks 1500 0,4494 674,1000 
29. Korenie na ryby 0,02 kg ks 200 0,1808 36,1660 
30. Bobkový list 0,10 kg ks 800 0,7062 564,9600 
31. Rasca celá 0,02 kg ks 2000 0,1102 220,4200 
32. Korenie pizza 0,02 kg ks 200 0,4394 87,8898 
33. Sezam 0,10 kg ks 100 0,2968 29,6818 
34. Škorica 0,02 kg ks 100 0,1102 11,0210 
35. Dobrota 1 kg / bez glutamánu / kg 110 2,7285 300,1350 
36. Korenie nové 0,02 kg ks 20 0,2537 5,0739 
37. Ocot 1 I L 200 0,2140 42,8000 
38. Paprika červená mletá sladká 1 kg kg 10 3,3598 33,5980 
39. Kečup jemný 0,950 kg ks 60 0,9221 55,3276 
40. Horčica 0,350 kg ks 1000 0,3481 348,0710 
41. Soľ kuchynskál kg kg 1500 0,1669 250,3800 



42. 
Hlbokomrazené -tvarohovo ovocné knedličky 1 
kg kg 500 1,9902 995,1000 

43. Droždie 0,042 kg ks 5200 0,1136 590,8968 

44. Prášok do pečiva 0,02 kg ks 100 0,0353 3,5310 

45. Prášok do perníka 0,02 kg ks 100 0,0671 6,7089 

46. Keksík BB 0,130 kg ks 1000 0,5074 507,3940 

47. Keksik Marína 0,100 kg ks 800 02681 214,5136 

48. Mak mletý bez cukru 0,250 kg ks 400 0,6313 252,5200 
Cena celkom 25433,3943 

Žaneta Zisková 
Konateľka 

Adresy školských jedálni pri materských školách - miesta dodania 

ŠJ pri MŠ Vedúca zariadenia Telefón e-mailová adresa 

1. 
ŠJ pri MŠ na UI.P. Benického 154/1, 
Prievidza 

Jaroslava 
Michalovičová 

541 46 13 msbenickehotoprievidza.sk; 

2. 
ŠJ pri MŠ na Ul. D. Krmana 334/6, 
Prievidza 

Mária Malíková 541 21 42 si krmu na « srna il.com; 

3. 
ŠJ pri MŠ na Ul. A. Mišuta 731/4, 
Prievidza 

Jana Richterová 541 18 65 jedáleň m isu tato post.sk: 

4. 
ŠJ pri MŠ na Športová ul. 134/36, 
Prievidza 

Anna Kohútová 542 45 71 sisportovato5prievidza.sk; 

5. 
ŠJ pri M Š n a U l . M . Mišíka 398/17, 
Prievidza 

Jarmila Šilhavá 542 20 41 simisika(S>prievidza.sk; 

6. 
ŠJ pri MŠ na Ul. Náb. sv. Cyrila 360/28, 
Prievidza 

Beáta Kopálová 542 65 19 beata.kopalovatoDamail.com; 

7. 
ŠJ pri MŠ na Ul. M . Gorkého 223/22 , 
Prievidza 

Magdaléna Benedová 540 44 97 gorkeho.sj@gmail.com; 

8. 
ŠJ pri MŠ na Ul. V . Clementisa 251/10, 
Prievidza 

Magdaléna Benedová 540 46 97 clementisa.sj@gmail.com; 

9. 
ŠJ pri MŠ na Ul. J. Matušku 759/1, 
Prievidza 

Božena Ziaťková 541 10 05 matusku.sito umailxoni: 

10. 
ŠJ pri MŠ na Ul. Š. Závodníka 488/18, 
Prievidza 

Anna Stienhúblová 541 70 53 sj.za v odnikato prievidza.sk; 

http://prievidza.sk
http://il.com
http://post.sk
http://sisportovato5prievidza.sk
mailto:gorkeho.sj@gmail.com
mailto:clementisa.sj@gmail.com
http://prievidza.sk

