K Ú PNA Z M LU VA
uzavretá podľa ust. § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

I.

ZMLUVNÉ STRANY
1. Predávajúci :
ALTHAN, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 01 Humenné
IČO : 44352492
IČ DPH : SK2022682277
Č.ú. 2623067630/1100
Zapísaný v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Prešove, odd. Sro, vl.č.22879/P
zastúpený : Ing. Richardom Gavaľom, na základe plnej moci
(ďalej ako „predávajúci“)

2. Kupujúci :
Obchodné meno : Mesto Svit
Sídlo : Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit
Adresa prevádzky: Školská jedáleň pri Materskej škole – Mierová 141, 059 21 Svit
IČO : 00326607
IČ DPH : .....................................................................................................................................
bankové spojenie VÚB Poprad exp. Svit č.ú. 1626212253/0200
Zapísaný v ...................................................................................................................................
Zastúpený : PaedDr. Rudolf Abrahám
Mail: rudolf.abraham@svit.sk t.č..: 052/7875111
(ďalej ako „kupujúci“)
(ďalej predávajúci a kupujúci spoločne ako „zmluvné strany“)

II.

PREDMET ZMLUVY
1. Predmetom tejto zmluvy je predaj a kúpa opracovaného mäsa výsekového, mäsových
výrobkov špecifikovaných v ponukovom liste predávajúceho.
2. Množstvo, druh tovaru, cena a miesto dodávky budú uvedené v objednávke kupujúceho
a v dodacom liste predávajúceho.
3. Kúpna zmluva na konkrétny tovar sa považuje za uzavretú doručením objednávky
predávajúcemu v súlade s touto zmluvou, ak predávajúci bezodkladne kupujúcemu neoznámi,
že vzhľadom na okolnosti by nemohol takúto zmluvu plniť.
4. Na základe uzavretej kúpnej zmluvy na konkrétny tovar sa predávajúci zaväzuje kupujúcemu
tento tovar dodať a kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť kúpnu cenu.

III.

DODACIE PODMIENKY
1. Predávajúci zabezpečí dodávku tovaru kupujúcemu podľa platných rozvozných plánov
predávajúceho. Predávajúci dodá kupujúcemu tovar v deň uvedený v objednávke za
podmienky, že kupujúci doručí predávajúcemu objednávku najneskôr 24 hodín pred dňom
rozvozu. V prípade, že deň dodania uvedený v objednávke nie je dňom rozvozu podľa
rozvozných plánov, deň dodania kupujúci neuviedol alebo ak kupujúci nedodržal lehotu na
predloženie objednávky, predávajúci dodá kupujúcemu tovar pri najbližšom rozvoze za
splnenia lehôt na doručenie objednávok.
2. Kupujúci uvedie v objednávke množstvo, druh a cenu tovaru, dátum dodávky, presnú adresu
miesta dodania tovaru, číslo odberateľa, objednávku opatrí podpisom oprávnenej osoby
a pečiatkou predávajúceho. Pokiaľ kupujúci v objednávke cenu tovaru neuvedie, platí cena
podľa platného cenníka tovarov predávajúceho. Objednávky bude kupujúci doručovať
predávajúcemu telefonicky, faxom, emailom alebo poštou.
3. Predávajúci dodá kupujúcemu tovar do miesta uvedeného v objednávke na území SR.
4. Kupujúci sa zaväzuje objednávať na jednu dodávku takto dohodnuté minimálne množstvo
tovaru :
(i) v prípade, ak miestom dodania tovaru je územie Prešovského alebo Košického kraja :
15 kg mäsových výrobkov alebo 10 kg mäsa výsekového v zastúpení hovädzieho alebo
bravčového,
5. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať množstvo a kvalitu dodávaného tovaru
za prítomnosti zástupcu predávajúceho a prevziať tovar v súlade s objednávkou. Správnosť
údajov na dodacom liste kupujúci potvrdí písomne na dodacom liste. Kupujúci nie je
oprávnený robiť opravy údajov na dodacom liste.
6. Kupujúci sa zaväzuje na kontrolu množstva dodávaného tovaru používať platné ociachované
váhy s váživosťou, ktorá zodpovedá dodávaným množstvám.

IV. CENA
1. Cena tovaru je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 15/1996 Z.z. o cenách
a bude uvedená v dodacom liste podľa ponukového listu predávajúceho.
2. Ponukový list predávajúceho s uvedením aktuálnych platných cien je prílohou tejto zmluvy.
Zmeny cien oznámi predávajúci kupujúcemu najneskôr 3 dni pred jeho platnosťou zaslaním
nového ponukového listu a to faxom alebo mailom. Oznámením zmeny cien tovaru
kupujúcemu sa nová cena stáva súčasťou tejto zmluvy ako dohoda o cene.
3. Kupujúci uhradí kúpnu cenu na základe faktúry vystavenej predávajúcim. Faktúru predávajúci
odošle kupujúcemu najneskôr do 3 dní od dodania tovaru, pokiaľ ju predávajúci neodovzdá
súčasne s dodávkou tovaru. V prípade pochybností sa má za to, že faktúra bola doručená v 3.
deň po odoslaní.
4. Kupujúci uhradí kúpnu cenu v lehote splatnosti faktúry ........dní. Kupujúci sa zaväzuje
uvádzať pri úhrade ako variabilný symbol číslo faktúry a každú faktúru uhrádzať samostatne.
V prípade nesprávnej fakturácie v časti ceny sa oprava uskutoční vyhotovením dobropisu,
resp. ťarchopisu. V prípade nesprávnej fakturácie v ostatných častiach vystaví a a doručí
predávajúci na základe reklamácie novú, správnu faktúru.
5. Kupujúci je povinný pri platobnom styku používať bankové spojenie uvedené v záhlaví tejto
zmluvy. Zmenu bankového spojenia je povinný kupujúci predávajúcemu bezodkladne
oznámiť.
6. Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažnej sumy na účet predávajúceho
uvedený vo faktúre. Ak sa kupujúci dostane do omeškania so zaplatením kúpnej ceny, je
povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% denne zo sumy, s úhradou
ktorej je v omeškaní. Po dobu, po ktorú je kupujúci v omeškaní s platením kúpnej ceny, je
predávajúci oprávnený pozastaviť dodávky objednaného tovaru.

V. VADY TOVARU
1. Predávajúci zodpovedá, že dodávaný tovar bude v čase odovzdania zodpovedať platným
právnym predpisom SR. Kupujúci sa zaväzuje tovar skladovať a predávať v súlade platnými
právnymi predpismi SR. Ak kupujúci pri preberaní tovaru zistí vady dodávaného tovaru, je
oprávnený takýto tovar neprevziať.
2. V prípade neprevzatia tovaru z dôvodu vád, vypíše prítomný zástupca predávajúceho na tento
tovar alebo jeho časť) návratku s popisom vád. Návratka v tomto prípade nahrádza
reklamáciu. V prípade zistenia váhových rozdielov kupujúci okamžite telefonicky
predávajúceho, aby sa dostavil k doriešeniu reklamácie.
3. Za skryté vady zistené v záručnej dobe (doba konečnej spotreby) predávajúci zodpovedá len
keď boli spôsobené porušením jeho povinností. Reklamácie skrytých vád zistených v záručnej
dobe (dobe konečnej spotreby) kupujúci uplatní u predávajúceho bez zbytočného odkladu
telefonicky s následnou písomnou reklamáciou, faxom, elektronickou poštou, pričom je
povinný zabezpečiť uskladnenie reklamovaného tovaru tak, aby nedošlo k jeho ďalšiemu
poškodeniu.

VI. TRVANIE ZMLUVY
1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Každá zmluvná strana je oprávnená zmluvu vypovedať s 1 mesačnou výpovednou lehotou,
ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.
3. V prípade, že niektorá zo zmluvných strán poruší akúkoľvek povinnosť z tejto zmluvy ,
poškodená strana je oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť.

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvných strán.
2. Zmluva môže byť menená a doplňovaná len formou očíslovaných dodatkov podpísaných
oboma zmluvnými stranami.
3. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, jej celému obsahu
porozumeli, považujú ho za zrozumiteľný a určitý, a na znak toho túto zmluvu v slobodnej
vôli vlastnoručne. podpisujú

V Humennom

Predávajúci: v.r.

dňa 03.09.2013

Vo Svite dňa 03.09.2013

Kupujúci : v.r.

