KÚPNA ZMLUVA
uzatvorená v zmysle ustanovení § 409 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v platnom znení
Čl. I.
Zmluvné strany
Predávajúci:
Obchodné meno:
PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.
Sídlo:
Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok
IČO:
31677258
DIČ:
2020515838
IČ DPH:
SK2020515838
Bankové spojenie:
UniCredit Bank Slovakia a.s.
Č. účtu:
6608126012/1111
Zastúpený:
Miroslav Božek - riaditeľ
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vložka 1241/P
/ďalej len predávajúci/
a
Kupujúci:
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Centrum sociálnych služieb v Poprade
Komenského 3454/12, 058 01 Poprad
Mgr. Jozef Košický, riaditeľ
00691844
VÚB a.s.
1636227053/0200
/ďalej len kupujúci/

Čl. II.
Predmet zmluvy
2.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu pekárenské výrobky podľa množstva,
akosti a jednotkovej ceny na základe objednávok kupujúceho a za podmienok uvedených
v tejto kúpnej zmluve /ďalej len KZ/.
2.2 Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu za dodaný tovar podľa množstva, akosti
a jednotkovej ceny na základe objednávok kupujúceho .
2.3 V prípade odchýlky v množstve má predávajúci nárok na zaplatenie kúpnej ceny za tovar
skutočne dodaný, ktorého príjem je potvrdený kupujúcim.
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Čl. III.
Čas a miesto plnenia, spôsob objednávania
3.1 Predávajúci sa zaväzuje dopraviť tovar kupujúcemu do miesta jeho prevádzky:
Jedáleň, Komenského 3454/12, 058 01 Poprad
Jedáleň, Banícka 4955, 058 01 Poprad
3.2 Kupujúci môže realizovať objednávku telefonicky, písomne, a to v pracovných dňoch
v čase od 7:00 hod. do 12.00 hod. na parené výrobky, chlieb a pečivo v čase od 7:00 hod.
do 16:30 hod., v sobotu na všetky výrobky v čase od 7:00 hod. do 14:00 hod.
3.3 K splneniu dodávky dochádza momentom odovzdania a
dodania.

prevzatia tovaru v mieste

Čl. IV.
Kúpna cena, platobné podmienky
4.1

4.2

Cena tovaru viď. príloha č. 1 je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z.
o cenách v mene €. Príloha obsahuje cenu tovarov ku dňu podpisu zmluvy. Cena
zahŕňa všetky náklady, vrátane dopravy. Keďže ide o väčší sortiment pekárenských
produktov, pri každej zmene ceny týchto tovarov je predávajúci povinný predložiť
aktuálny cenník.
Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu v lehote 14 dní odo dňa
vystavenia faktúry predávajúcim na účet predávajúceho. Dátumom úhrady sa rozumie
deň odpísania platby z účtu kupujúceho.

4.3

V prípade omeškania sa kupujúceho s úhradou kúpnej ceny môže predávajúci
požadovať od kupujúceho úrok z omeškania vo výške 0,01 % za každý deň omeškania.

4.4

Na základe dodacích listov vystaví predávajúci kupujúcemu faktúru za dodaný tovar, a
to za každých 5 kalendárnych dní v danom mesiaci.

4.4

Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť kupujúcemu 3 % spätný odberový bonus z obratu
dvakrát ročne formou finančného daru.
Čl. V.
Dodacie podmienky

5.1 Predávajúci dodá tovar v pracovných dňoch v ranných hodinách (v čase do 06:00 hod) na
základe objednávky od kupujúceho uskutočnenej v predchádzajúcom dni.
5.2 Predávajúci sa zaväzuje na dodacom liste vyznačiť množstvo a druh tovaru, nákupnú
cenu, jednotkovú cenu a DPH.
5.3 Kupujúci je povinný pri prevzatí každej dodávky zistiť jej kompletnosť, kvalitu
a skladbu. V prípade, ak bude v dodávke zistený množstevný alebo sortimentný rozdiel
alebo nevyhovujúca kvalita, je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr
však do 15 dní od prevzatia reklamovať prípadné rozdiely v dodanom množstve, kvalite
a sortimente tovaru, inak právo zo zodpovednosti za nedostatky zanikne. Požadujeme
vždy čerstvé výrobky.
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5.4 Za vady zrejmé už pri odbere sa považujú aj tie vady, ktoré od začiatku robia tovar
neupotrebiteľným. Pri zrejmých vadách, ktoré robia tovar neupotrebiteľným, je kupujúci
oprávnený dodávku odmietnuť a reklamovať a predávajúci je povinný na vlastné náklady
v najkratšom možnom termíne dodať tovar vyhovujúcej kvality, množstva a sortimentu.
5.5 Reklamáciu vád je kupujúci povinný uplatniť u predávajúceho písomne bez zbytočného
odkladu, doloženú reklamačným protokolom, najneskôr do 15 dní od zistenia vady.

Čl. VI.
Práva a povinnosti predávajúceho
6.1 Predávajúci má právo na:
6.1.1 zaplatenie kúpnej ceny podľa článku IV. tejto KZ
6.1.2 odstúpenie od zmluvy podľa článku IX. tejto KZ
6.2 Predávajúci je povinný:
6.2.1
dodať kupujúcemu tovar v súlade s čl. II. KZ do miesta plnenia v bezchybnom
stave a kvalite, s ktorou bol kupujúci pri podpise tejto KZ oboznámený
6.2.2 pripraviť tovar na prepravu obvyklým spôsobom nevyhnutným na uchovanie
kvality a ochrany pred poškodením
6.2.3 odstrániť prípadné vady plnenia, ak vznikli na strane predávajúceho
6.2.4 odovzdať kupujúcemu doklady potrebné k prevzatiu tovaru
6.2.5 umožniť kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru. Toto vlastnícke
právo nesmie byť obmedzené právami tretích osôb.
Čl. VII.
Práva a povinnosti kupujúceho
7.1 Kupujúci má právo:
7.1.1 obdržať tovar v objednanom množstve a dohodnutej kvalite a čase
7.1.2 požadovať odstránenie prípadných vád plnenia, ktoré vznikli na strane predávajúceho
7.1.3 nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru, ktorý je predmetom tejto KZ
7.1.4 v prípade urgentnej potreby nakúpiť tovar od iného dodávateľa, ak predávajúci nedodá
požadovaný tovar v lehote stanovenej touto KZ, resp. v požadovanej kvalite
alebo množstve.
7.2 Kupujúci je povinný:
7.2.1 riadne prevziať dodaný tovar v mieste plnenia a potvrdiť prevzatie tovaru na dodacom
liste
7.2.2 zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu podľa článku IV. tejto KZ
7.2.3 v dohodnutej lehote nahlásiť predávajúcemu prípadné vady dodaného tovaru
Čl. VIII.
Nadobudnutie vlastníckeho práva
8.1 K nadobudnutiu vlastníckeho práva zo strany kupujúceho dochádza momentom prevzatia
tovaru v mieste dodania. Skutočnosťou potvrdzujúcou tento moment je podpis oprávnenej
osoby kupujúceho na sprievodnom doklade.
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Čl. IX.
Osobitné dojednania
9.1 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od
predávajúceho.
9.2 Dodaný tovar , ktorý je predmetom KZ, musí zodpovedať dohodnutej akosti, platným
normám a všeobecne záväzným právnym predpisom.
9.3 Zodpovednosť predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka na akosť, nevzniká, ak
tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími
udalosťami a nespôsobil ich predávajúci.
9.4 Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenia, ktoré sú dôvodom vypovedania
tejto zmluvy, pokladajú:
9.4.1 opakované nedodržanie jednotlivých ustanovení článku II. tejto zmluvy
9.4.2 opakované nedodržanie ustanovení bodov 7.1.4 a 7.2. 2 v článku VII. tejto
zmluvy
9.4.3 opakované nedodržanie ustanovení bodu 6.2 v článku VI. tejto zmluvy
9.4.4 opakované nedodržanie ustanovení bodu 4.2 v článku IV. tejto zmluvy
Pod pojmom „opakované“ zmluvné strany rozumejú minimálne 3x po sebe idúce
porušenie dohodnutej povinnosti.
9.5 V prípade vzniku sporných skutočností obe zmluvné strany prijmú všetky dostupné
opatrenia na ich vyriešenie vzájomným dohovorom.
Čl. X.
Záverečné ustanovenia
10.1
Zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné vykonať len písomne, so súhlasom
obidvoch zmluvných strán ako číslované dodatky k zmluve.
10.2
Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán
obdrží po jednom vyhotovení.
10.3
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami
a uzatvára sa na dobu od 20. 01. 2011 do 31. 03. 2012.
10.4
Pokiaľ nie je v tejto KZ určené inak, spravujú sa právne vzťahy z nej
vyplývajúce príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
10.5
Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, že
bola uzatvorená po vzájomných rokovaniach, podľa ich právnej a slobodnej vôle, určite
a vážne a zrozumiteľne. Autentičnosť obsahu zmluvy potvrdzujú svojimi podpismi.
V ..................... dňa .......................

V ....................... dňa ....................

......................................................
za predávajúceho:

.......................................................
za kupujúceho:
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