
kúpna zmluva
Podl'a §409 anasl,Zákonač, 513/l991 Zb. Obcchodný zákonník v zneni neskorších predpisov

I.
Zmluvné strany

Kupujúci: Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA
Sv. Gorazd az9lgi3,Ol0 08 Žil.nln

Zastúpený: Ing. Aneta Vavríková - riaditeťka
ICO: 0064769l
DIČ: 2020689297
Bankové spojenie: Štátnapokladnica
IBAN: SK71 8180 0000 0070 0048 5214
BIC: SPSRSKBA
(d'alej len,,kupujúci")

Predávajúci: DEMIFOOD spol. s r. o.
Piešťanská 2503 l 43, 9l5 01 Nové Mesto nad Váhom

Konatel': Mgr.ŽanetaŽišková, MBA
rČo: 36324124
DIč: 2020183396
rčnprr: SK 2020183396
Zapísaný : , OR Okresný súd Trenčín

Oddiel: spol. s r.o.
Vložka č.: 13283 / R
Bankové spojenie: UniCredit Bank.
Císlo účtu: 662545700811111
(d'alej len,,predávaj úci")

il.
Predmet zmluvy

l. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je predaj potravinárskych výrobkov podl'a zoznamu a špecifikácie

uvedenej v prílohe tejto zmluvy a doplnkového softimentu podl'a aktuálneho ponukového cenníka na

základe objednávok. Súěasťou predmetu zákazky sú služby spojené s dopravou na miesto dodania,

naložením avyložením tovaru do skladu na mieste dodania azávázok kupujúeho za tento tovar

zap|atiť kúpnu cenu podl'a podmienok stanovených v tejto zmluve.

2, Predávajúci predáva uvedený tovar kupujúcemu aprevádza naňho vlastnícke právo za podrnienok

stanovených v tejto zmluve.
3. Kupujúci sazavázuje prevziať predmet kúpnej zmluvy azaplatiť cenu podl'a tejto kúpnej zmluvy.

III.
Kúpna cena a spósob platenia

l. Cena za predmet tejto kúpnej zmluvy je vsúlade so zákonom č. 1811996 Z.z, o cenách vzneni
neskorších predpisov, vyhlášky MF SR ě. 8711996 Z.z, ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.

1811996 Z.z. o cenách v zneni neskorčích predpisov. Kupujúce neposkytne predávajúcemu

preddavky anizálohy,
2. Cena je stanovená nazáklade cenovej ponuky predávajúceho podl'a prílohy tejto zmluvy a vo forme

priebežných ponukových listov predávajúceho.



J. Kupujúci uhradí predávajúcemu kúpnu cenu za predmet podl'a tejto kúpnej zmluvy na základe

odovzdania a prevzatia tovarov podl'a dodacieho listu a prevzatia príslušnej faktúry. Faktúra musí
mať náležistosti daňového dokladu v súlade so zákonom č.22212004 Z,z. o dani z pridanej hodnoty

v znení neskorších predpisov.

Doba splatnosti faktúry je l4 dní odo dňa jej prevzatia pri dodávke tovaru a dňom zap|atenia faktúry
je deň, kedy je faktúrovaná suma pripísaná na účet dodávatel'a.

V prípade, že faktúra neobsahuje údaje daňového dokladu, túto je povinný kupujúcemu vrátiť
najneskór do páť dní od jej prijatia a nie je povinný zaplatiť kúpnu cenu. Nová lehota na zaplatenie
kúpnej ceny plynie od prijatia faktúry, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu.

Zneny a doplnky tejto zmluvy a jej príloh je možné vykonávať po vzájomnej dohode zmluvných

strán, formou písomných dodatkov podpísaných štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.

l,

Iv.
Spósob a miesto dodania

Predávajúci dodá kupujúcemu predmet tejto kúpnej zmluvy podl'a čl. Il. na základe objednávky
kupujúceho. Predávajúci zabezpeěí dovoz tovaru do 2 pracovných dní od prijatia objednávky,
alebo podl'a dohody s kupujúcim. Objednávka móže b7t zadaná formou telefonického nahlásenia

alebo emailovej správy (kontaktný email pre objednávky - dernifood@dernifood.sk) do 11,00

hodiny. Objednávky nahlásené po tomto termíne móžu byt spracované a prijaté až nasledujúci
pracovný deň.

Predávajúci sa zavázuje kupujúcernu dodať tovar v dohodnutom množstve, v schválenej akosti
(napr. podl'a technických noriem, alebo v akosti uvádzanej výrobcom) a v riadnom obale, pričorn

tovaru bude riadne uspósobený na prepravu.

Odovzdania aprevzatie predmetu tejto kúpnej zmluvy sa uskutoční v priestoroch skladu potravín
kupujúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo na stanovenie celozávodnej dovolenky, V tomto prípade bude

kupujúci o tomto stave a termínoch informovaný v dostatnočnom časovom predstihu, tak aby bolo
možné zabezpeěenie dodávky predmetu zmluvy a bezproblémový chod prevádzky kupujúceho.

Dostatnočný časový predpis znalnená minimálne tyždeň vopred. Kupujúci bude zároveň

informovaný o možnostiach posledného a prvého možného tetmínu dodania počas celozávodnej
dovolenky.

v.
Práva a povinnosti zmluvných strán

Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu predmet tejto kúpnej zmluvy v termíne a v množstve
podl'a uplatnenej objednávky kupujúceho, v akosti zodpovedajúcej príslušným normám,

v spotrebitel'skom a prepravnom balení, riadne oznaéený podl'a platných predpisov.

Predávajúci je povinný pri odovzdaní predmetu tejto kúpnej zmluvy odovzdať kupujúcemu

doklady - dodací list a faktúru, vyťahujúce sa k dodanému predmetu kúpnej zmluvy.
Kupujúci je povinný prevziať dodaný predmet podl'a tejto kúpnej zmluvy podl'a uplatnenej

objednávky a uhradiť cenu podl'a príslušnej faktúry v zmysle ěl. III. tejto kúpnej zmluvy,
Kupujúcije povinný uplatniť reklamáciu pri vadnom predmete tejto kúpnej zmluvy do troch dní
odo dňa prevzatia predmetu tejto kúpnej zmluvy. Pri reklamácii je povinný uviesť termín prevzatia

dodávky, číslo faktúry vďahujúcej sa k reklamovanému tovaru, vadné množstvo tovaru a dóvod
up latnenej reklamácie.

Predávajúci je pri uznanej reklamácii povinný nahradiť vadný tovar bez závadným tovarom do

troch dní odo dňa uznania reklamácie, respektíve podl'a dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.

l.

6. Kupujúci je oprávnený v prípade dodania poškodeného predmetu tejto zmluvy, resp. ktoqý nesplňa

kvalitatívne podrnienky podl'a príslušných predpisov, odmietnuť jeho prevzatie. Pracovník
predávajúceho pri preberaní/odmietnutí tovar vystaví réklamaěný list v 2 vyhotoveniach, na

základe ktorého bude vybavená reklamácia.
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7.

8.

Predávajúci poskytuje záruky za predmet podl'a tejto zmluvy v súlade s vyznaěenou dobou
spotreby na balení od svojich dodávatel'ov.

V prípade, že kupujúci mešká s úhradou za prevzaty predmet podl'a tejto kúpnej zmluvy
predávajúcemu viac ako 30 dní odo dňa splatnosti príslušnej faktúry, je predávajúci oprávnený
odstúpiť od tejto zmluvy. V takomto prípade je výpovedná lehota l mesiac odo dňa obdržania
výpovede kupujúcemu.

vI.
záverečné ustanovenia

l. Yzťahy, ktoré nie sú upravené touto kúpnou zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami
obchodného zákonníka.
Pri nedodržaní ustanovení tejto kúpnej zmluvy mákaždá zmluvná strana právo na jej vypovedanie.
Výpovedná lehota v takomto prípade je jednomesačná a plynie odo l.dňa mesiaca nasledujúceho
po dni, kedy bola výpoved's odóvodnením doručená druhej zmluvnej strane.

Táto kúpna zrnluvaje spracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktoqých pojednom vyhotovení obdrží
každá zmluvná strana.

Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzujú, že túto kúpnu zmluvu uzavreli s plným právnym
vedomím, že nebola uzavretá v tiesni ani za nevýhodných podmienok pre zmluvné strany.

5. Táto zmluva nadobúda platnosť od 1.8.202l aúěinnosť nasledujúcim dňom po zverejnení
webovom sídle objednávatel'a. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú 1 rok, t. j. od 01.08.2021
31.07.2022.
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