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ZMLUVA NA DODANIE TOVARU 

uzatvorená medzi: 

Kupujúci: 

Zastúpené 
Osoby oprávnené rokovať 
vo veciach - právnych 

- finančných 
- technických 

: Mesto Zlaté Moravce, Ul. 1. mája 2, 
953 01 Zlaté Moravce 

: Ing. Peter Lednár, CSc. -primátor mesta 

: JUDr. Mária Vozárová 
: Ing. Iveta Szobiová 
: Mgr.Marek Horvát 

Bankové spojenie : 1. ZŠS pri MŠ KALINČIAKOV A 
2.ZŠS pri MŠ PRÍLEPY 
3. ZŠS pri MŠ SLNEČNÁ 

SK9302000000001630391151 
SK2402000000001655435659 
SK8102000000001630375653 
SK0902000000001630334851 
SK6902000000001630353753 

4. ZŠS pri MŠ ŠTÚROV A 
5. ZŠS pri MŠ ŽITA VSKÉ nábrežie 

IČO 
IČDPH 

Predávajúci: 

Obchodné meno 
Sídlo / miesto podnikania 
Zastúpený 

Právna forma 
Bankové spojenie č. l: 
Číslo účtu 
IBAN: 
Bankové spojenie č. 2 
Číslo účtu: 
IBAN 
IČO: 
IČ DPH: 
Tel. 
e-mail 

: 00308676 

: NITRAZDROJ a.s. 
: Dolnočermánska 38, 949 01 Nitra 
: Ing. Milan Surovec, predseda predstavenstva 
Ing. Andrej Surovec, člen predstavenstva 

: obchodná spoločnosť 
: Slovenská sporiteľna, a.s. 
: 234985658/0900 
: SK7809000000000234985658 
: Sberbank a.s. 
: 4220101506/3100 
: SK31310000000042201O1506 
: 34 098 593 
: SK2020406520 
: 037/6922626 
: nitrazdroj@nitrazdroj.sk 
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Preambula 

Táto kúpna zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle§ 9 ods. 9 
zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní"). 

Čl. 1 
Predmet zmluvy 

1.1. Predmetom plnenia je dodanie tovaru - „Živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky pre 
zariadenia školského stravovania v Zlatých Moravciach" - predávajúcim uvedeného 
v prílohe č. 1 s názvom „Návrh na plnenie kritérií - Krycí list - Predmet zákazky: 
„Živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky pre ZŠS v Meste Zlaté Moravce", ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou tejto kúpnej zmluvy ( ďalej len „Príloha č.1" ), vrátane 
služieb súvisiacich s dopravou na miesto dodania, ktorým sú jednotlivé zariadenia 
školského stravovania pri materských školách v Meste Zlaté Moravce, prepravnými 
prostriedkami predávajúceho a spôsobom v súlade s príslušnými legislatívnymi 
a hygienickými predpismi, vyložením tovaru na mieste určenia. Dodávky budú 
uskutočňované v množstve a druhu podľa objednávok kupujúceho a podmienok 
dohodnutých v tejto zmluve. Dodaný tovar bude zodpovedať kvalitatívnym 
požiadavkám dodávok predmetu zákazky pre ZŠS pri MŠ. 

1.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar v požadovanom rozsahu v súlade 
s touto zmluvou a kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prevziať a zaplatiť kúpnu 
cenu podľa Čl. II tejto zmluvy. 

Čl. II 
Kúpna cena 

2.1. Kúpna cena predmetu zákazky je stanovená dohodou zmluvných strán zákona NR SR č. 
18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov v Prílohe č. l a vychádza z cenovej 
ponuky predávajúceho predloženej do verejného obstarávania. 

2.2. Ceny tovarových položiek predmetu kúpnej zmluvy sú uvedené v cenníku obsiahnutom 
v Prílohe č. 1 a sú uvedené bez DPH. Sadzba DPH bude účtovaná v súlade s príslušnými 
daňovými predpismi účinnými v čase fakturácie. Predávajúci bude kupujúcemu 
fakturovať len objednané a prevzaté množstvo predmetu kúpnej zmluvy. Cena za 
dodané množstvo tovaru sa vypočíta ako súčet súčinov množstiev jednotlivých 
tovarových položiek a ich ceny za mernú jednotku uvedenú v Prílohe č. 1. Ceny 
uvedené v Prílohe č. 1 sú maximálnymi cenami na požadovaný druh tovaru. 

2.3. Kupujúci je oprávnený pripustiť dodatkom k tejto zmluve navýšenie jednotkových cien 
predávajúceho v priebehu doby platnosti tejto zmluvy maximálne o 10% v tom prípade, 
že sa zmenia oprávnené náklady vstupov predávajúceho v priamej závislosti od vývoja 
cien na trhu. Túto skutočnosť bude predávajúci povinný kupujúcemu písomne 
zdokumentovať, zdôvodniť a preukázať predložením hodnoverných dokladov. 

2.4. V cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho vrátane dodávky na miesto dodania. 
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10.6 O nadobudnutí účinnosti zmluvy svedčí písomné potvrdenie o jej zverejnení. Mesto 
Nitra vydá druhej zmluvnej strane na požiadanie potvrdenie o zverejnení zmluvy. 

10.7 Za predávajúceho je za presný obsah a rozsah plnenia dodávky tovaru v zmysle 
objednávok zodpovedná: 
Ing. Anna Matfiaková, obchodná riaditeľka, tel.: 0903 213 562 

10.8 Kontaktnou osobou na účely plnenia tejto zmluvy na strane kupujúceho Je: 
Mgr.Marek Horvát, tel. kontakt 037/692 39 43 alebo 0905/970 333. 

Kupujúci 

V Zlatých Moravciach, dňa 25.08.2014 

............................................... 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

/ 
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Predávajúci 

V Nitre, dňa 25.08.2014 

~ · ~~ !fa-~ 
· .. /1.7/ .„ ............................................. . 

;- ;?/ 

štatutárny zástupca 



KRYCl LIST 
Predmet zákazky: 

~ 
Näxov. NITRAZDROJ a.s. 
Sfdlo: Oolni;ičermánaka 33, S49 01 Nitra 
Platca DPH; ÁNO I NIE 

Ust1 

Mesto Zlaté Moravce, Zadávanie zókazky, Vewjná súťai 

C?V 15400000·2 životl!ine afnbo rnsUJnne oln)u a tuky 

~h na plnenie !@érlL 1store :ša dafý 111/iadrlť čfSll@.1! 

Cena sa stanovuje v C aumäme za viietky položky podľa Tílbufkt ceny (poloil<a .cena na vyhotovenie"), v pripade platcu OPH uvedenú 
aj vrálane DPH. 
T~„9Uľk'!,COOy: __ ·- -··-- ·- ... - - ---·· ---- --·----- ----------

č1s10 Názov tova ru Predpoklodaný odber 
potoil<y . iivočraiiä alebô.rästtiiiné oleje a tuky 

].. - - 1WJ.Q.Q9..Q:~.----·-
· - .1_ ~9.ltii~!!!e..2!:i [e~'1. -·· . . . . . 
i . J_ „Jl~!lslo rasllln~fiara aJ,e_po ef<vlvalant). • 
i ~ '. Ra~}U~flY_!.%otieratefnýJy!JHera) _ _ __ ,._ .. __ 

í ·- ·- ··-·-··- --· „ • • „ ... ..•. „ .• _ -

,g__l!.~!!. spol!' b&z DPH: -· „ _ „_„ .„. -·-··-···· 
DPH: 
.. ~!i..n~ n~_ vyhodngt~nie (cena s OPlj): ·--·---- - --„~----- _:._J ---------..:::as~s~,1.::ial 

Oátum 21.8.2014 
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