KÚPNA ZMLUVA č.

.ííd2019

Uzatvorená v zmysle ustanovení § 409 a násl. Obeh. zákonníka

D o d á v a te ľ:
Obchodné meno:
So sídlom:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
V zastúpení:
Označenie registra:
Číslo zápisu:
Bankové spojenie:
Číslo účtu/IBAN:
E-mail:

Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.
Hlavná 5, 059 21 Svit
36 171 093
SK2020036634
2020036634
Ing. Ľubomír Kozubík, generálny riaditeľ
OR OS Prešov, odd. Sro
11019/P
UniCredit Bank
SK76 1111 0000 0066 1887 6001
objednavky@nord-sk.eu

„ ďalej len dodávateľ“

O d b e ra te ľ :
Názov:
Adresa:
IČO:
DIČ:
V zastúpení:
Bankové spojenie:
IBAN:
IBAN:
Odberné miesto č. 1

Odberné miesto č. 2:

Základná škola s materskou školou
Komenského 587/15, 058 01 Poprad
37 87 69 11
202 167 16 52
Mgr. Monika Strnková - riaditeľka školy
VÚB, a.s. Poprad
SK76 0200 0000 0038 9630 1757 (ŠJ pri ZŠ)
SK79 0200 0000 0038 9632 5759 (ŠJ pri MŠ)
ŠJ pri ZŠ Komenského 587/15, Poprad
kontaktná osoba: Bc. Mária Stasová, tel. č. 052/77 28 572
e-mail: stasova@zskompp.sk
ŠJ pri MŠ Podtatranská 136/4, Poprad
kontaktná osoba: Bc. Valéria Čupková, tel. č. 052/77 29 858
e-mail: valeriacupkova@centrum.sk

„ ďalej len odberateľ“
I. Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa dodávať opracované mäso výsekové,
mäsové výrobky a masť podľa ponukového listu predávajúceho, ktoré budú uskutočňované
na základe tejto kúpnej zmluvy vo forme objednávky.

II. Podmienky zadávania objednávok
1. Odberateľ bude odoberať tovar od dodávateľa na základe vopred nahlásenej objednávky,
a to minimálne deň vopred pred dňom dodania do 1500 h. Objednávku môže odberateľ
nahlásiť písomne, telefonicky alebo e-mailom. Každá objednávka bude obsahovať názov,
množstvo, resp. objem a termín požadovanej dodávky tovaru, ako aj prípadné ďalšie
požiadavky dodávateľa alebo odberateľa.
2. Objednávky môžu byť potvrdené najneskôr do jedného kalendárneho dňa telefonicky,
e-mailom a tovar bude kupujúcemu dodaný v dohodnutom termíne odo dňa prijatia
objednávky alebo najneskôr nasledujúci deň, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

III. Cena, platobné podmienky a zmluvné sankcie
1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu tovaru na základe faktúry vystavenej
predávajúcim, a to v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.
2. Cena za predmet kúpnej zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona
NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je stanovená v eurách.
Ceny sa budú fakturovať podľa aktuálneho cenníka v danom dni odberu tovaru.
3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov.
V prípade nesprávneho vystavenia faktúry odberateľ vráti dodávateľovi faktúru
na doplnenie, lehota splatnosti v takomto prípade začne plynúť až dňom ďalšieho
doručenia.
4. Peňažný záväzok je splnený pripísaním peňažnej sumy na účet dodávateľa v jeho
peňažnom ústave.
5. V cene je zahrnutá i doprava tovaru - prepravné do dohodnutého miesta dodania.
6. Zmluvné strany dohodli zmluvný úrok pre prípad, že odberateľ bude s platením
fakturovanej čiastky alebo jej časti v omeškaní stým , že do 15 dní omeškania má
odberateľ povinnosť uhradiť dodávateľovi za každý kalendárny deň omeškania zmluvný
úrok 0,5 %.
IV. Záruka a vyhlásenie o zdravotnej nezávadnosti tovaru
1. Dodávateľ vyhlasuje, že:
- všetky potraviny a potravinové prísady, ktoré predá odberateľovi, 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.
2. Pokiaľ pri dodávke tovaru odberateľ 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 odberateľ je povinný zaplatiť kúpnu cenu za tovar.
3. V prípade oprávnenej reklamácie uplatnenej v súlade s touto zmluvou sa dodávateľ
zaväzuje bezplatne vymeniť tovar (resp. jeho príslušnú časť), alebo poskytnúť
odberateľovi zľavu z kúpnej ceny.

4. Ustanoveniami tohto článku nie je dotknutá ochrana zmluvných strán vyplývajúca
zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

V. Doba platnosti zmluvy a zánik zmluvy
1. Zmluvné strany sú oprávnené túto zmluvu vypovedať s jednomesačnou výpovednou
lehotou, ktorá začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca, nasledujúceho
po doručení výpovede.
2. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade jej podstatného porušenia
zo strany odberateľa. Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje najmä omeškanie
s platením kúpnej ceny o viac ako 30 dní, poškodenie dobrého mena predávajúceho, resp.
jeho tovaru.
3. Odstúpenie od tejto zmluvy sa spravuje ustanoveniami § 344 anásl. Obchodného
zákonníka.
4. Účinnosť odstúpenia od zmluvy nastane okamihom jeho doručenia odberateľovi.
VI. Záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy sa môžu uskutočniť len písomnou formou a so súhlasom
oboch zmluvných strán.
2. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, 3 pre odberateľa a 1 pre dodávateľa.
3. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, s dobou plnenia odo dňa nadobudnutia jej
účinnosti do 31.08.2020.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené uzavrieť túto zmluvu, že si túto zmluvu
prečítali, jej obsahu porozumeli, že dobrovoľne a slobodne bez nátlaku ju uzatvárajú a
na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V Poprade

dňa

Ĺ? .

Dodávateľ:
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.

Odberateľ:
ZŠ s MŠ, Komenského 587/15, Poprad

Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.
Hlavná 5, 059 21 SVIT
IČ DPH: SK2020036634
IČO: 36 171 093

V zastúpčmr--

—

Základná škola s materskou školou
Komenského ulica 587/15
____________ Poprad_____________

V zastúpení:

Ing. Ľubomír Kozubík - generálny

Mgr. Mopfíka Strnková - riaditeľka školy

riaditeľ

Dátum zverejnenia zmluvy

. .

Dátum účinnosti zmluvy

//. <? ..............

