Kúpna zmluva
uzavretá podl'a § 409 až 470 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
medzi týmito zmluvnými stranami:

Čl. l.

Zmluvné strany
Predávajúci:
Sídlo:
Zastúpený:
Názov banky:
číslo účtu:

IČO:
DIČ:
IČDPH:
Označenie

registra:

Číslo zápisu:
(ďalej

len "predávajúci")

Kupujúci:
Sídlo:
Zastúpený:
Číslo účtu:

Názov banky:
IČO:
DIČ:
(ďalej

MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
Ing. Miloš Kriho, konateľ spoločnosti
Uni Credit Bank a.s.
6627015000/1111
31428819
2020395982
SK2020395982
OS Trnava, oddiel: SRo
463/T

Materská škola
ul. D. Štúra č. 2116/36, 926 01 Sereď
Anna Túrociová, riaditel'
350010034-132/0200
VUB Banka, exp. Sereď
-.
37839977
2021674347

len "kupujúci")

Čl. ll.

Predmet zmluvy
Predávajúci sa zaväzuje dodať a predať a kupujúci sa zaväzuje prevziať a zaplatiť za mlieko a mliečne výrobky
kúpnu cenu podl'a Čl. 111. tejto kúpnej zmluvy (ďalej len "tovať'). Tovar bude počas trvania zmluvy dodaný v
sortimente a množstve podl'a Prílohy č.1: Predpokladaný objem dodávok a ceny tovaru na rok 2014 Základné
potraviny ( ďalej Príloha č.1 ) tejto kúpnej zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje plniť množstvo dodaného tovaru podl'a
požiadavky kupujúceho. Skutočne odobraté množstvo bude spresnené na základe samostatných objednávok
kupujúceho. Predmet zákazky musí byť dodávaný v akosti a kvalite zodpovedajúcej platným právnym predpisom,
veterinárnym a hygienickým normám Slovenskej republiky. Minimálna trvanlivosť dodávaného tovaru pre
kupujúceho bude 2/3 z celkovej doby trvanlivosti výrobkov. Tovar sa bude prepravovať v dopravných prostriedkoch,
ktoré spÍňajú právne predpisy, veterinárne a hygienické normy Slovenskej republiky. Tovar bude dodávaný v
hygienicky nezávadných obaloch, alebo v obaloch obvyklých na prepravu uvedeného tovaru.

Čl. 111.
Kúpna cena a objem dodávok

Kúpna cena je dohodnutá v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov podl'a
cenníka uvedeného v Prílohe č.1. Predávajúci sa zaväzuje pri jednotlivých dodávkach tovaru kupujúcemu uvádzať
na dodacom liste alebo na nadobúdacom doklade, ktorý sa na tovar vzťahuje, platnú cenu tovaru podl'a Prílohy č.1.
Kúpna cena tovaru je stanovená v €, vrátane DPH, dovoznej prirážky, cla a dopravy do miesta dodania a zahrnuté
sú v nej náklady na obstarávanie, spracovanie, obeh tovaru a zisk. Predávajúci garantuje výšku kúpnej ceny tovaru
počas trvania 12 mesiacov od podpisu zmluvy. V prípade zákonných zmien v oblasti DPH,
môže byť kúpna cena
upravená formou vzájomne odsúhlaseného dodatku kúpnej zmluvy. Objem dodávok uvedený v Prílohe č.1 nie
je
pre kupujúceho záväzný. Pri nenaplnení objemu dodávok uvedeného v Prílohe č.1 nevznikajú kupujúcemu žiadne
záväzky ani sankcie.

Čl. IV.

Platobné podmienky
Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny po dodaní tovaru. Úhrada faktúr prebehne výhradne
prevodným príkazom prostredníctvom peňažného ústavu kupujúceho. Predávajúci vystaví faktúru za dodaný tovar
na základe dodacieho listu. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. V prípade, že faktúra nebude
obsahovať uvedené náležitosti, je kupujúci oprávnený ju vrátiť predávajúcemu na doplnenie.
V takomto prípade sa
preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry kupujúcemu.
Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia.
Čl. v.

Dodacie podmienky
Jednotlivé druhy tovarov a ich množstvá budú spresňované pravidelnými objednávkami. Dodávky tovaru budú
uskutočňované minimálne 2x týždenne. Objednávka bude zadaná kupujúcim do 10:00
hod. v pracovnom dni a
dovoz objednaného tovaru predávajúcim bude do 08:00 hod. do troch pracovných dní od zadania objednávky
kupujúcim. Predávajúci je povinný kupujúcemu dodať tovar, odovzdať dt>klady - dodací list, ktoré sa na tovar
vzťahujú, a umožniť kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru v súlade so zmluvou.
Čl. Vl.
Čas a miesto plnenia predmetu zmluvy

Dodanie tovaru bude predávajúcim zabezpečované dovozom tovaru podl'a dohody s odberatel'om. Dodanie tovaru
bude na adresách odberatel'a:
Materská škola, ul. D.Štúra č. 2116/36, Sered' 926 01
Elokované pracoviská:
Ul. Cukrovarská 730/448, Sere~ď 926 01
Ul. Fándlyho 752/17A, Sereď 926 01
Ul. Pažitná 1016/35, Sereď 926 01
Čl. VIl.

Vlastnícke práva
Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím t.j. potvrdením dodacieho listu dodávatel'a.

Čl. VIli.
Zmluvné pokuty a úrok z omeškania

Predávajúcemu vzniká právo účtovať kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,02 % z fakturovanej kúpnej ceny,
za každý aj začatý deň omeškania úhrady faktúry. V prípade nedodania tovaru predávajúcim v dohodnutej dodacej
lehote, vzniká kupujúcemu právo účtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z kúpnej ceny
nedodaného tovaru, za každý aj začatý deň omeškania. V prípade omeškania predávajúceho so splnením termínu
výmeny poškodeného tovaru zaplatí predávajúci kupujúcemu zmluvnú pokutu za každý deň omeškania vo výške
0,02% z ceny poškodeného tovaru.

Zodpovednosť

Čl. IX.
za vady tovaru a záručné podmienky

Zmluvné strany sa budú riadiť§ 422 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za
vady. Kupujúci prípadne reklamácie, vady tovaru, uplatní bezodkladne po ich zistení písomnou, faxovou formou,
alebo osobne do rúk oprávneného zástupcu predávajúceho. Predávajúci je povinný sa písomne vyjadriť k
reklamácii do 5 dní po jej uplatnení. Ak sa v tejto dobe nevyjadrí, znamená to jeho súhlas s opodstatnenosťou
reklamácie. Kupujúci môže požadovať výmenu poškodeného tovaru bezplatne v lehote do 20 dní od reklamácie.
Predávajúci zodpovedá za to, že tovar bude spôsobilý k zmluvnému účelu a že počas záručnej doby bude mať
dohodnutú kvalitu a vlastnosti. ·
Čl. x.

Zánik a vypovedanie zmluvy
Platnosť zmluvy je možné ukončiť vzájomnou dohodou zmluvných strán, alebo ·výpoveďou ktoroukol'vek zo
zmluvných strán, bez uvedenia dôvodu výpovede, vždy len písomnou formou. Výpovedná lehota je 1 mesiac a
začína plynúť prvým dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej
strane.

Čl. Xl.
Záverečné

ustanovenie

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú 12 mesiacov od podpísania zmluvy.
touto zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení a
ostatnými všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Meniť a dopÍňať túto zmluvu je
možné iba formou písomného dodatku zmluvných strán, ktoré budú neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy. Zmluvné
strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú prednostne riešiť rokovaním o možnej zhode.
Zmluva je vystavená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Kupujúci obdrží jeden rovnopis a
predávajúci jeden rovnopis. Zmluva podlieha zverejneniu v súlade s § 5 a Zákona č. 212/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám v platnom znení, nadobúda platnosť dňom podpisu zástupcov oboch zmluvných strán a
účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle kupujúceho, ktorým je internetová
stránka
kupujúceho.
Vzťahy

Zmluvné strany prehlasujú, že zmluve porozumeli, s jej obsahom súhlasia, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
V Seredi,

dňa: ....... P..9.·.. f.I!..:.!-:.1?./J.......

Ing. Miloš Kriho
kon ate l' spoločnosti

Materská škola

Ulica D. Štúra č. 2116/36
926 Ol S E R E Ď <D
Za kupujúceho:

Anna Túrociová
riaditel'ka školy

