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KÚPNA ZMLUVA 

uzavretá na základe ustanovení § 409 a nasl., v súvislosti s § 289 a nasl. 
zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (v ďalšom texte len „Obchodný zákonník") 

Článok I 
Zmluvné strany 

1.1 ACCOM Slovakia s.r.o. 

so sídlom: Zvolenská cesta 61, 974 05 Banská Bystrica 
IČO: 31585787 
IČ pre DPH: SK2020453787 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel S.r.o., vl.č. 1211/S 
bankové spojenie: Komerční banka Bratislava a.s., č. ú.: 27-5055810257/8100 
oprávnený konať za spoločnosť: Ing. Janka Macková Lovichová,- konateľ spoločnosti 

(v ďalšom texte len „predávajúci") 

1.2 Kúpeíno-rehabilitačný ústav MV SR BYSTRÁ 

so sídlom: Jánska dolina 286, 032 03 Liptovský Ján 
IČO: 735540 
IČ pre DPH: SK 2021783368 
bankové spojenie: 7000174010/8180,štátna pokladnica 
oprávnený konať za spoločnosť: Judr. Ladislav Hrobárik 

(v ďalšom texte len „kupujúci") 

Článok II 
Predmet zmluvy 

2.1 Predávajúci sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto rámcovej kúpnej zmluve (v ďalšom texte len „zmluva") dodať 
kupujúcemu dohodnutý tovar spolu s dokladmi vzťahujúcimi sa na tovar a previesť na kupujúceho vlastnícke právo 
k tovaru. 

2.2 Kupujúci sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve prevziať tovar a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za 
tovar. 

2.3 Tovarom podľa tejto zmluvy sa rozumejú potravinárske výrobky predávajúceho, ktoré sú obsiahnuté v ponukovom 
cenníku predávajúceho (v ďalšom texte len „cenník"). Aktuálny cenník tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy / príloha 
č.1/. 

2.4 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci bude nakupovať tovar od predávajúceho na základe písomných ponúk 
predávajúceho, ktoré budú potvrdené kupujúcim písomne, faxom alebo mailom, alebo na základe písomných objednávok 
kupujúceho, ktoré budú predávajúcim potvrdené písomne, faxom alebo mailom (v ďalšom texte len „objednávky"). 
Objednávky budú obsahovať špecifikáciu tovaru podľa jeho čísla a názvu v cenníku, sortiment, akosť, množstvo, resp. 
objem a termín požadovanej dodávky tovaru, ako aj prípadné ďalšie požiadavky predávajúceho, resp. kupujúceho. 

2.5 Predávajúci sa zaväzuje, že objednávka bude kupujúcemu potvrdená písomne, faxom alebo mailom ,alebo telefonicky 
lehote 24 hodín od jej obdržania a tovar bude kupujúcemu dodaný v lehote 2 dní odo dňa prijatia objednávky ak sa 
zmluvné strany nedohodnú inak 

2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že každá jednotlivá dodávka tovaru na základe objednávky bude považovaná za kúpu tovaru 
na základe ustanovení tejto zmluvy. Kupujúci je oprávnený zasielať predávajúcemu objednávky počas celej doby 
platnosti a účinnosti tejto zmluvy. 



2.7 Zmluvné strany sa dohodli, že okrem poštovej korešpondencie budú na vzájomnú komunikáciu v zmysle tejto zmluvy 
používať: 

predávajúci: faxové číslo 00421 48 4162 023 , e-mail: accomtajaccom.sk, obiednavkv(a>accom.sk 

kupujúci kontakt: 00421 44 5263 188 .faxové číslo: 00421 44 5263 196 

Článok III 
Platobné podmienky a zmluvné sankcie 

3.1 Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu tovaru v zmysle bodu 3.2 tejto zmluvy na základe faktúry vystavenej 
predávajúcim, a to v lehote 30 dní odo dňa prevzatia tovaru. 

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že pre vystavenie faktúry je určujúca cena tovaru na základe zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. 
o cenách v znení neskorších predpisov, pričom táto vychádza z predloženej cenovej ponuky dodávateľa zo dňa 2.3.2010 
ktorá bola dňa 12.3.2010 vyhodnotená ako najúspešnejšia. 

3.3 V prípade nesprávneho vystavenia faktúry predávajúcim sa kupujúci zaväzuje zaslať faktúru predávajúcemu späť na 
opravu, a to najneskôr do 10 dní po jej obdržaní. Lehota splatnosti opravenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia 
kupujúcemu. 

3.4 Peňažný záväzok je splnený pripísaním peňažnej sumy na účet predávajúceho v jeho peňažnom ústave. V prípade, že 
sa záväzok platí v hotovosti alebo prostredníctvom pošty, je splnený obdržaním peňažnej sumy predávajúcim. 

Článok IV 
Miesto plnenia, doprava tovaru a nebezpečenstvo škody 

4.1 Miestom dodania tovaru v zmysle tejto zmluvy je sídlo firmy , pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

4.2 Dopravu tovaru do iného miesta dodania tovaru, ako je sklad predávajúceho v zmysle bodu 4.1 tejto zmluvy, zabezpečuje 
predávajúci, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

4.3 Nebezpečenstvo škody na tovare (strata, zničenie, poškodenie, znehodnotenie tovaru) prechádza na kupujúceho 
momentom prevzatia tovaru v sklade predávajúceho, resp. v prípade zabezpečenia dopravy tovaru predávajúcim podľa 
bodu 4.2 tejto zmluvy vyložením tovaru na rampu skladu kupujúceho a potvrdením prevzatia tovaru kupujúcim. Za 
doklady nevyhnutné k prevzatiu tovaru sa pre účely tejto zmluvy rozumejú doklady, ktoré sú potrebné pre vykonanie 
množstevnej a kvalitatívnej prebierky tovaru. 

Článok V 
Záruka a vyhlásenie o zdravotnej nezávadnosti tovaru 

5.1 Predávajúci vyhlasuje, že: 
• všetky potraviny a potravinové prísady, ktoré predá kupujúcemu, sú vo všetkých ohľadoch v čase dodávky 

v súlade so všetkými právnymi predpismi Slovenskej republiky, 
• zabezpečil kontrolu všetkých dodaných potravín a potravinových prísad a určuje zdravotnú nezávadnosť 

tovaru, 
• dodaný tovar bude mať deklarovanú kvalitu počas doby spotreby, ktorá je vyznačená na obale výrobku. 

5.2 Pokiaľ pri dodávke tovaru kupujúci zistí vady tovaru, a to hlavne zjavné vady tovaru, resp. nezrovnalosti v množstve alebo 
druhu označenia, je povinný uplatniť ich u predávajúceho formou reklamácie, a to najneskôr do 3 dní odo dňa dodávky 
tovaru. V prípade reklamácie po tejto lehote predávajúci nenesie zodpovednosť za vady ani iné nedostatky a kupujúci je 
povinný zaplatiť kúpnu cenu za tovar. 

5.3 V prípade oprávnenej reklamácie uplatnenej v súlade s touto zmluvou sa predávajúci zaväzuje bezplatne vymeniť tovar 
(resp. jeho príslušnú časť), alebo poskytnúť kupujúcemu zľavu z kúpnej ceny. 

5.4 Ustanoveniami tohto článku nie je dotknutá ochrana zmluvných strán vyplývajúca zo všeobecne záväzných právnych 
predpisov. 
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Článok VI 
Mlčanlivosť a dôvernosť informácií 

6.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že o všetkých dôverných a utajovaných informáciách a skutočnostiach, o ktorých sa 
dozvedeli v súvislosti s plnením tejto zmluvy, budú zachovávať mlčanlivosť, s výnimkou prípadu, že by dodržanie 
povinnosti mlčanlivosti znamenalo porušenie povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne záväzného právneho predpisu. O 
takejto skutočnosti sa zmluvné strany zaväzujú vopred písomne informovať. 

6.2 Za dôverné a utajované informácie v zmysle bodu 6.1 tejto zmluvy sa považujú všetky informácie, ktoré sú tak označené, 
resp. pokiaľ môžu v prípade zverejnenia spôsobiť niektorej zo zmluvných strán ujmu, bez ohľadu na to, či majú povahu 
osobných, obchodných, technických, či iných informácií. 

6.3 Povinnosť mlčanlivosti zostáva zachovaná aj po uplynutí platnosti a účinnosti tejto zmluvy. 

6.4 Pri preukázanom porušení povinnosti mlčanlivosti v zmysle bodov tohto článku je poškodená zmluvná strana oprávnená 
požadovať náhradu vzniknutej škody. 

Článok VII 
Doba platnosti zmluvy a zánik zmluvy 

7.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na dobu určitú a to : 1.4.2010 do 31.12.2010 

7.2 Zmluvné strany sú oprávnené túto zmluvu vypovedať s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť od 
prvého dňa kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po doručení výpovede. 

7.3 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade jej podstatného porušenia zo strany kupujúceho. Za 
podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje najmä omeškanie s platením kúpnej ceny o viac ako 30 dní, porušenie 
povinnosti mlčanlivosti, poškodenie dobrého mena predávajúceho, resp. jeho tovaru. 

7.4 Odstúpenie od tejto zmluvy sa spravuje ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Účinnosť odstúpenia od 
zmluvy nastane okamihom jeho doručenia kupujúcemu. 

Článok VIII 
Záverečné ustanovenia 

8.1 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zástupcami obidvoch zmluvných strán. 

8.2 Zmluvné vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných 
všeobecne záväzných právnych predpisov. 

8.3 Zmluvné strany sa zaväzujú všetky spory vzniknuté z plnenia tejto zmluvy riešiť prednostne vzájomným rokovaním. Ak 
však nedôjde k dohode ani v lehote 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na rokovanie druhej zmluvnej strane, je 
každá zo zmluvných strán oprávnená obrátiť sa na príslušný súd. 

8.4 Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom. 

8.5 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny tejto zmluvy, s výnimkou aktualizácie cenníka v zmysle bodu 3.3 tejto 
zmluvy, je možné vykonať iba formou dodatkov, podpísaných zástupcami obidvoch zmluvných strán. 

8.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, že si text tejto zmluvy prečítali, 
jednotlivým ustanoveniam porozumeli, a že s obsahom tejto zmluvy bez výhrad súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými 
podpismi. 

V Banskej Bystrici dňa ...29.3.2010 

predávajúceho 

Slovakia s.r.o. 
Zvolenská cesta 61 <2> 974 05 B a n s k á Bys t r ica 

IČO: 31585787IČ D?H: SK202M53787 

kupujúci 

KRÚ MV SR BYSTRÁ 
Jánska dolina 286 

032 03 Liptovský Ján 
í DPH: SK2021783368 IČO: 00735540 



Cenová ponuka 

Položka 

(mlieko, mliečne výrobky) 
množstvo MJ 

Jedn.cena 

V € b e z 
DPH 

Cena celkom 

v € bez DPH 

DPH 

celkom v € 

Celkom 

cena v € s 

DPH 

1. Bryndza 184 kg 4,780 879,520 167,1088 1046,6288 

2. Termix/Dráč ik 90g 1870 ks 0,264 493,680 93,7992 587,4792 

3. Jogurt biely 125g 900 ks 0,150 135,000 25,6500 160,6500 

4. Jogurt ovocný 125g 820 ks 0,199 163,180 31,0042 194,1842 

5. Kapucín do kávy l O g 4000 ks 0,029 116,000 22,0400 138,0400 

6. Korbáčiky neúdené 5 kg 10,760 53,800 10,2220 64,0220 

7. Majonéza 250ml 250 ks 0,419 104,750 19,9025 124,6525 

8. M a s l o čerstvé 580 kg 3,590 2082,200 395,6180 2477,8180 

9. M a s l o porcované ČR lOg 40000 ks 0,066 2640,000 501,6000 3141,6000 

10. M a s l o porcované Pa lma 20g 4700 ks 0,066 310,200 58,9380 369,1380 

11 . M l i e k o po lo tučné čerstvé 11 5170 1 0,439 2269,630 431,2297 2700,8597 

12. M l i e k o po lo tučné trv. 1 1 500 1 0,439 219,500 41 ,7050 261,2050 

13. Smo tana poch. Kyslá 200 ml 300 ks 0,290 87,000 16,5300 103,5300 

14. Smo tana poch. Kyslá 2 1 50 ks 2,790 139,500 26,5050 166,0050 

15. Smo tana var.trv. 1 1 170 1 1,280 217,600 41,3440 258,9440 

16. Smo tana var. Trv. 250 ml 240 ks 0,356 85,440 16,2336 101,6736 

17. Syr Encián 120g s b ie lou p lesňou 850 ks 0,775 658,750 125,1625 783,9125 

18. Syr Encián 80g s b ie lou p lesňou 1000 ks 0,558 558,000 106,0200 664,0200 

19. Syr neúdený tehla 300 kg 3,220 966,000 183,5400 1149,5400 

20. Syr údený tehla 650 kg 3,990 2593,500 492,7650 3086,2650 

2 1 . Syr s mod rou plesňou 90 kg 4,990 449,100 85,3290 534,4290 

22 . Syr údený kukur ica 10 kg 4,500 45,000 8,5500 53,5500 

23 . Syrokrém odlžnik 150g / 3 v bal / 5100 ks 0,650 3315,000 629,8500 3944,8500 

24. Syrokrém t ro juho ln ík 140g /8 v b a l / 370 ks 0,699 258,630 49,1397 307,7697 

25 . Šľahačka trv. 11 30 1 2,228 66,840 12,6996 79,5396 

26. Šľahačka sprej 250 ml 80 ks 0,690 55,200 10,4880 65,6880 

27. Tatárska omáčka 250 ml 260 ks 0,419 108,940 20,6986 129,6386 

28. Tvaroh 130 kg 2,200 286,000 54,3400 340,3400 

29 . Zákvas 30 1 0,750 22,500 4 ,2750 26,7750 

Cena celkom 19380,460 3682,287 23062,7474 

V Banskej Bystrici dňa: 2.3.2010 
Ing. Janka Macková Lovichová 

ACC&M r ^ l k . r . 0 . 
Zvolenská cests^ol Q 

974 05 B i i s k á Bys t r i ca 
IČO: 31585787 IC DPH: SK207.0453787 


