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KÚPNA

Z M L U V A č. 5/2017

uzatvorená podľa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka v platnom znení
I.
Zmluvné strany
Kupujúci :
Sídlo:
Zastúpený :
IČO :
DIČ:
IBAN:
Telefón :
E-mail:
a
Predávajúci :
Sídlo:
Zastúpený :

Základná škola
Školská 295, 049 32 Štítnik
Mgr. Jarmilou Motúzovou, riaditeľkou
35543604
2021644350
SK
058/7931330
zs_stitnik@stonline.sk

TAURIS, a.s.
Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota
Ing. Vladimírom Ševčíkom – predsedom predstavenstva
Zlaticou Vankovou – členkou predstavenstva
IČO :
36 773 123
IČ DPH:
SK 2022368733
DIČ :
2022368733
IBAN:
SK
Telefón :
+421/55/72 05 740
E-mail:
uhlar@taurisgroup.sk
II.
Predmet zmluvy
1.1 Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu čerstvé alebo chladené mäso a mäsové výrobky po objednaní v množstve a sortimente, ktoré je uvedené v cenovej
ponuke predávajúceho priebežne počas trvania zmluvy.
1.2 Množstvo v cenovej ponuke sa môže počas trvania zmluvy meniť smerom nadol alebo
nahor podľa potreby kupujúceho.
1.3 Kupujúci sa zaväzuje za odobratý tovar predávajúcemu zaplatiť kúpnu cenu podľa
cenovej ponuky, predloženej vo verejnom obstarávaní na zadanie predmetnej zákazky a za
podmienok stanovených touto zmluvou.
III.
Objednávanie a dodávka tovaru
3.1 Kupujúci objedná druh a množstvo tovaru e-mailom alebo telefonicky jeden deň vopred.
3.2 Tovar bude objednávať p. Zuzana Bartošová, vedúca školskej jedálne, č. tel. 058/
7931330 a tovar bude aj preberať.
3.3 Predávajúci bude dodávať kupujúcemu požadovaný sortiment a požadované množstvo

- 2 tovaru dva-trikrát do týždňa podľa požiadavky objednávateľa, do 24 hodín od objednania.
3.4 Predávajúci bude dodávať tovar vlastnými dopravnými prostriedkami. Na túto činnosť
musí mať oprávnenie.
3.5 Pri dodávaní mäsa a mäsových výrobkov sa musia dodržiavať požiadavky potravinárskeho kódexu.
3.6 Dodávaný tovar musí vyhovovať požiadavkám vyplývajúcim z platných štátnych noriem,
zdravotných, hygienických a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
3.7 Pri balených potravinách musí byť na obale uvedená hmotnosť, dátum spotreby a výrobca.
3.8 Predávajúci môže čiastočne neplniť, pozastaviť,
prípadne odmietnuť plnenie
objednávky z dôvodu ak nebude kupujúcim uhradená plná výška kúpnej ceny v
dohodnutom termíne za predchádzajúce dodávky.
IV.
Miesto plnenia
4.1 Miestom plnenia dodávok tovaru je prevádzka kupujúceho.
V.
Skladovanie tovaru
5.1 Kupujúci je povinný tovar skladovať v podmienkach zodpovedajúcich jeho charakteru a povahe, a podľa podmienok uvedených na obale. Nedodržaním uvedeného stráca
nárok na uplatnenie reklamácie.
VI.
Reklamácie
6.1 Kupujúci je povinný pri preberaní tovar prekontrolovať. Ak zistí nedostatky v množstve,
označení tovaru, prípadne je poškodený obal, uplatní u predávajúceho reklamáciu, najneskôr
však do 3 kal. dní od prevzatia tovaru.
6.2 V prípade, že chyba na tovare vznikla jeho nesprávnym skladovaním a manipuláciou,
kupujúci stráca nárok na uplatnenie reklamácie.
6.3Uznanú reklamáciu predávajúci rieši buď výmenou reklam. tovaru, alebo formou dobropisu.
6.4 Predávajúci v odôvodnených prípadoch, na podnet kupujúceho, zabezpečí na vlastné
náklady kontrolu nezávadnosti tovaru.
VII.
Obaly
7.1 Tovar musí byť dodávaný v nepoškodenom obale, v čerstvom stave a nesmie byť
dodávaný v poslednej tretine záručnej doby.
7.2 Zmluvné strany sa dohodli, že režim hospodárenia s obalmi sa bude uskutočňovať zásadne
výmenným spôsobom. V prípade, že kupujúci nevráti obaly rovnakého druhu a kvality do
troch mesiacov, je predávajúci oprávnený vyfakturovať mu hodnotu obalov.
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VIII.
Cena a platobné podmienky
8.1 Cena za tovar podľa cenovej ponuky: 16 203,87 eur s DPH . Cena sa môže meniť smerom nahor alebo nadol v prípade, že dôjde k preukázateľnej úprave cien niektorých druhov tovaru o viac ako 10% na základe písomného dodatku k tejto kúpnej zmluve. Zmena
ceny bude platná prvý deň nasledujúceho mesiaca po zistení takejto úpravy.
8.2 Kupujúci neposkytne predávajúcemu finančné preddavky.
8.3 Za dodaný a prevzatý tovar bez chýb je kupujúci povinný zaplatiť dohodnutú cenu.
8.4 Predávajúci zašle kupujúcemu faktúru na základe potvrdeného dodacieho listu ako doklad
slúžiaci k zúčtovaniu. Zmluvné strany sa dohodli na 30 dňovej lehote splatnosti faktúr odo
dňa doručenia kupujúcemu.
8.5 Peňažný záväzok / hodnota dodávky / je zaplatený pripísaním sumy na účet predávajúceho, alebo zaplatením v hotovosti a vydaním potvrdenia o zaplatení.
8.6 Ak kupujúci neuhradí fakturovanú sumu za dodanie tovaru v stanovenej lehote splatnosti,
môže predávajúci uplatniť voči nemu dohodnutú zmluvnú pokutu vo výške 0,01% za každý
deň omeškania z dlžnej sumy. V prípade omeškania s platením faktúr nevzniká povinnosť
platiť úrok z omeškania súlade s Obchodným zákonníkom. Vlastnícke práva k predmetu
kúpy prechádzajú na kupujúceho prevzatím tovaru od predávajúceho.
8.7 V prípade akciových cien tieto predávajúci uplatní vo vzťahu ku kupujúcemu.
IX.
Všeobecné a záverečné ustanovenia
9.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú - od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
9.2 Od zmluvy môže odstúpiť ktorákoľvek zo zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu
v jednomesačnej výpovednej lehote, ktorá začne plynúť prvým dňom mesiaca, nasledujúceho
po doručení výpovede.
9.3 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť všetky prípadné spory najskôr mimosúdnou cestou.
9.4 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku súdneho sporu v spojitosti s uplatňovaním práv vyplývajúcich z tejto zmluvy, je na konanie miestne príslušným súdom všeobecný
súd kupujúceho.
9.5 Právne vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia jednotlivými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi normami Slovenskej republiky.
9.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť
1. 1. 2018.
9.7 Obidve zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že zmluvu pred jej podpísaním prečítali, a že
táto bola uzatvorená po vzájomnom oboznámení slobodne.
9.8 Súčasťou tejto kúpnej zmluvy je cenová ponuka predávajúceho.
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9.9 Kúpna zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis dostane
predávajúci a dva kupujúci.

V Štítniku dňa 12. 12. 2017

..........................................................
Ing. Vladimír Ševčík
Zlatica Vanková
TAURIS, a.s.
Potravinárska 6
979 01 Rimavská Sobota
Predávajúci

...............................................................
Mgr. Jarmila Motúzová
Základná škola
Školská 295
049 32 Štítnik
Kupujúci

