KUPNA

ZVILUVA

o dodávke tovaru,
uzav r etá p odl'a o bcho dného Zékonnika č.5 I 3l I 9 99 me dzi :
meno
obchodné
Sídlo
IČo
IČDPH
Bankovéspojenie
Čísloúčtu
Zapisaný
Zastúpený

DC NORDIA, s.r.o.
Staničná
9, 059 5l Poprad- Matejovce
44 875 550
sr<2022854647
UniCreditBank Slovakiaa.s.
1442238002/1ttl
v obchodnom
registrioS v Prešove,
odd.:Sro.,vložka
číslo:
21842lP
Ing.MichalomTužákom
Ing.RastislavomKaščákom

(ďalej len,,predávajúci..)
a
obchodné
meno
SídIo

IČo

Bankovéspojenie
Čísloúetu
Zastúpený

Centrumsociálnychslužiebv Poprade
Komenského
3454l|2,0580l Poprad
0069I 844
VÚB banka,a.s.
163622',705310200
Mgr. JozefKošický

(d'alej len''kupujúci..)

I.
Predmet zmluvy
Predmetomtejto zmluvy je dodávka mrazenýcha chladenýchvýrobkov v sortimentnýchskupinách:
mrazeném|iečnekémy, ovocie, ze|eninaa hotovéjedlá, mrazenéryby, marinované
ryby' šaláty,konzervy,údené
potravinoých
ostatné
nemenované
druhy
rybných,
mrazených
a
výobkov.
ryby'

il.

objednávky

Podkladom pre splnenie dodávky je písomná objednávka u obchodného zástupcu dodávatel'skejfirmy,
telefonická objednávka, alebo objednávka zaslaná mailom na zák|ade ktorej sa následne uskutoční dodávka
objednanéhotovaru v časovej rozlíšenosti podťa rozvozných smerov pre jednotlivé oblasti. Prevzaté tovary od
Íozvozcovsa hodnotia ako obiednávka na mieste.

nI.

Doprava

Dopravu zabezpečuje
dodávatel'vlastnýmidopravnýmiprostriedkami,ktorésúvybavenéchladiarenským,
resp' mraziarenskýmprídavným zariadenímalebo izotermickou skiňou podl'a charakteru tovaru. Vodič
prepravujúcitovar je povinný preukázaťsa veterinárnymosvedčením
o spósobilosti dopravnéhoprostriedkuna
prepraw potravín,ako aj platnýmzdravotnýmpreukazompracovníkapotravinárského
priemyslu.
IV.
Kvalita
Kvalita výrobkov musí zodpovedaťnormám, podl'a ktonýchsa jednotlivévýrobky vyrábajú,skladajú
a distribuujú.
Na výrobkochmusíbý uvedenýqýrobca'resp' distribútor,dátum výoby a minimá|natrvanlivosť.
potvrdenímdodacieholistu.
Zodpovednosť
za kvalitu a mnoŽstvododaného
tovaru,prechádzana odberateťa

l.
2.

v.
Kúpna cena' platobné a fakturačnévzťahy
zákonníka.
Zm|uvné
stranysa dohodliuplatňovať
kúpnucenupod|a$448,ods'1 a 2 obchodného
Zm|uvnéstranysa dohodli na spósobeúhradykúpnejceny na faktúruza nasledovnýchpodmienok:
a) Zodpovednosť
zatovarprechádzana odberatel'a
potvrdením
dodacieholistu.
b) Kupujúci sa nemóŽe doŽadovaťuzatvorenianovej kúpnejzmluvy, pokial' neuhradil pohl'adávky
predávajúcehoz predchádzajúcichkúpnychzmlúv.

2
Pri predaji na faktúrupredávajúcemuvzniká právo fakturovaťpredaný tovar dňom odoslania tovaru
(v prípadevlastnéhoodberudňom odovzdania),pričomfakturaje splahá do 14 dníodo dňa
kupujúcemu
odberutovaru.
d) V prípade,žekupujúciuhradífakturovanú
kupnu cenu po lehotesplatnostifaktúry,si predávajúcimÓže
po prekočení30 dníodo
zmluvnúpokutuvo rnýške
účtovať
0,05Yozď|hlej sumyza každýdeňomeškania,
dňasplatnostivo uýške0,|oÁz dlžnej sumy zakaždýdeňomeškania.
c)

'2

odberatefje povinnýreklamovať
Tl;"itx?TÍ#Í"?€iné

."klu.ačnédÓvody písomnou
formou.

Vreklamácií musí bý uvedený dátum \.ýIoby, dátum dodávky, je potrebnépripojiť vhodnédókazy, napr.
prítomnosťsvedkov pri zistení dóvodu reklamácie. Reklamovanúsumu treba uviesť ako sumu za ceny od
dodávateťa,
nie všakza svojepredajné
ceny'

VII.

Záverečnéustanovenia

Táto zrrrluvasavzatvára do 3l.0l.20l2. obsah tejto zrrluvy móžu zmluvnéstany zmeniťdodatkomku
zmluve v písomnejforme,po vzájomnejdohode.V prípadochneupravených
toutozmluvou platia ustanoveniaoZ.
platnosťdňompodpisuzrnluvnýmistranami'
Zm|uvanadobúda
Zm|uvnéstrany sa dohodli, ževšetkyspory ktorémedzi nimi vmiknú zprávnych vďahov vzrriknuých na
zÁkLadetejto zrrrluvyalebo súvisiacichs touto zmluvou, vrátanesporov o platnosť,výklad a zánk tejto zmluvy,
predložiana rozlrodnutiev roáodcovskom konaní ArbitriíŽnemuroáodcovskému súdu,ktoý je zriadený pri
obchodnejspoločnosti
EUROruSTICE s.r'o.,Košice,so sídlomSlovenskejjednoý 19, 040 0l Košice,IČo:
44 937725, zapisanáv obchodnomregistri okresnéhosúduKošiceI., oddiel Sro, vložkač.24274N, podťajeho
Rokovaciehoporiadku a príslušnýchprávnych predpisov.Zmluvnéstrany sa podrobia roáodnutiu tohto súdu
azávámé.
vydanému
v rozhodcovskomkonanía jeho roáodnutie budepre anluvnéstranykonečné
V Poprade,
dňa20.1'20ll

Za oredávaiúceho:

Signat ure

Ing.Michal TuŽák

SÍgnat ure
[ng.RastislavKaščák

Za kupuiúceho:

Signature

Mgr. Jozef Košický' riadite|'

