
KÚPNA ZMLUVA
uzavretá v zmysle ust, § 409 a nasl.

zák.č. 513/199tZb, Obchodný zákonník v platnom znení

medzi zmluvnými stranami:

PREDÁVAJÚcl: JlNEx, s.r.o.

M. Rázusa 15/3930, oto ot Žilina

tčo: eoE 82671.

DlČ:2o2oo977t7 tČopH: sK2o2oo97717
j

Zapísaný v obchodnom registri okresného'súdu v Žiline

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 11356/L

Bankové spojenie: Slovenská sporitelňa, a,s.

č.ú.: 5167463974/09OO

lBAN: SK03 0900 0000 OO51,6746 3974 SWlFT: G|BASKBX

V zastúpení: Jiří Nedzbala , konatel'spoločnosti

(d'a lej ako,, predávajúci")

KUPUJÚCI: obchodné meno: Domov sociálnych služieb syNNÓMlA

Sv. Gorazda 2978l3,010 08 Žilina

Bankové spojenie: SK71 8180 0000 0070 0048 521,4 BlC: SPSRSKBA

tČo:ooo+zogt

DlČ: 2020689297

Zastúpený: lng. Aneta Vavríková - riaditel'ka

,/
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l.

PREDMET ZMLUVY

t. Predmetom zmluvy je predaj opracovaného mása výsekového, másových rnýrobkov a rnasti,

špecifikovaných v ponukovom ]iste 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 vzhl'adom na okolnosti by nemoholtakúto zmluvu plniť.

4, Na základe uzavretej kúpnej zmluvy na konkrétny tovar sa predávajúci zavázuje kupujúcemu

tento tovar dodať a kupujúci sa zavázuje tovar prevziať a zaplatiť kúpnu cenu.

ll.

DoDAclE PoDMlENKY

1. Predáv.ajúci zabezpečídodávku tovaru kupujúcemu podl'a platných rozvozových plánov

predávajúceho. Predávajúci dodá kupujúcemu tovar v deň uvedený v objednávke za

podmienky, že kupujúci doručí predávajúcemu objednávku najneskór 24 hod, pred dňom

rozvozu. V prípade, že deň dodania uvedený v objednávke nie je dňom rozvozu podl'a

rozvozových plánov, deň dodartia kupujúci neuviedol alebo ak kupujúci nedodržal lehotu

na predloženie objednávky, predávajúcidodá kupujúcemu tovar pri najbližšom rozvoze

za splnenia lehót na doručenie objednávok.

2. Kupujúci uvedie v objednávke množstvo, druh a cenu tovaru, dátum dodávky, presnú

.adresu miesta dodania tovaru, číslo odberatel'a, objednávku podpíše a opečiatkuje.

Pokial'kupujúci v objednávke cenu tovaru neuvedie, platí cena podía platného cenníka

tovarov predávajúceho, Objednávky bude kupujúci doručovať (resp. oznamovať)

predávajúcem u telefo n icky, faxom, e-mailom a lebo poštou.

3, pri prevzatítovaru je kupujúci povinný prezrieť dodávaný tovar kvalitatívne aj

kvantitaiívne za prítomnosti zástupcu predávajúceho a prevzíať tovar v súlade

s objednávkou. Správnosť údajov na dodacom liste kupujúcí potvrdí písomne na

dodacom liste, Kupujúci nie je oprávnený robiť opravy údajov v dodacom liste,

4. Kupujúci sa zavázuje na kontrolu množstva dodávaného tovaru používať platné

ociachované váhy s váživosťou, ktorá zodpovedá dodávaným množstvám.



1.

2.

lll.
cENA A pLAToVtrtÉ pootvttENKy

Cena tovaru je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č,18/7996Z,z,

o cenách a bude uvedená v dodacom liste podl'a ponukového listu Predávajúceho,

ponukový list predávajúceho s uvedením aktuálnych platných cien je prílohou tejto

zmluvy. zmeny cien oznámi predávajúci kupujúcemu najneskór 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.

Kupujúci uhradí kúpnu cenu na zák]ade faktúry vysiavenej predávajúcemu. Fal<túru

predávajúci odošle kupujúcemu najneskór do 3 dníod dodania tovaru, pokial' ju

predávajúci neodovzdá súčasne s dodávkou tovaru. V prípade pochybností sa má za to,

že faktúra bola doručená v 3, deň po jej odoslaní.

Kupujúci uhradí kúpnu cenu (s presnosťou na centy) v lehote splatnosti faktúry

do 14 dní od obdržania faktúry na účet predávajúceho. Kupujúci sa zavázuje uvádzať Pri

úhrade ako variabilný symbol čís|o faktúry a každú faktúru uhrádzať samostatne (t.j.

nie viac faktúr kumulovane). V prípade nesprávnej fakturácie v časti ceny sa oprava

usŘutoční vyhotovením dobropisu resp. ťarchopisu. V prípade nesprávnej fakturácie

v ostatných častiach vystaví a doručí predávajúci na základe reklamácie kuPujúceho

novú, správnu faktúru.

Kupujúci je povinný pri platobnom styku používať bankové spojenie uvedené v záhlaví

tejto zmluvy. Zmenu bankového spojenia je povinný kupujúci predávajúcemu

bezodkladne oznámiť.

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,a5% denne

z neuhradenej časti kúpnej ceny, Po dobu, po ktorú je kupujúci v omeškaní s platením

kúpnej ceny, je predávajúci oprávnený pozastaviť dodávky objednaného tovaru,

lV.

VADY ToVARU, zÁnučrvÉ PoDMIENKY

predávajúci zodpovedá, že dodávaný tovar bude v čase odovzdania zodpovedať Platným

právnym predpisom SR. Kupujúci sa zavázuje tovar skladovať a predávať v súlade

s platnými predpismi sR, Ak kupujúci pri preberanitovaru zistí vady dodávaného tovaru,

je oprávnený takýto tovar neprevziať.

V prípade neprevzatia tovaru z dóvodu vád, vypiše prítomný zástupca predávajúceho na

tento tovar (alebo jeho časť) návratku s popisom vád, Návratka v tomto prípade nahrádza

3.
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reklamáciu. V prípade zistenia váhových rozdielov kupujrici okamŽite telefonicky vyzve

predávajúceho, aby sa dostavil k doriešeniu reklamácíe,

3, Za skryté vady zistené v záručnej dobe (doba konečnej spotreby) predávajúci zodPovedá

len ked'boli spósobené porušením jeho povinností. Reklamácie skrytých vád zístených

v záručnej dobe (dobe konečnej spotreby) kupujúci uplatní u predávajúceho bez

zbytočného odkladu telefonicky s následne písomnou reklamáciou, faxom, elektronickou

poštou, pričom je povinný zabezpečiť uskladnenie reklamovaného tovaru tak, aby

nedošlo k jeho d'alšiemu poškodeniu.

V.
j

TRVANIE ZMLUVY

!. Zmluva sa uzatvára na dobu od 1,.4.7022 do 3L.3,2O23.

Každá zmluvná strana je oprávnená zm]uvu vypovedať s ]. mesačnou výpovednou

lehotou, ktorá začína plynúť prvýrn dňom mesiaca nasledujúceho po doručenívýpovede.

V prípade, že niektorá zo zmluvných strán poruší akúkol'vek povínnosť z tejto zmluvy,

poško§ená zmluvná strana je oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť.

Vl.
zÁvrnečrv É usrnruovEN lA

1. Zmluva nadobúda platno§ť a účinnosť dňom podpisu zmluvných strán.

2. Zmluva móže 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 zrozumitel'ný a určitý, a na znak toho túto zmluvu v slobodnejvóli
vlastnoručne pod pisujú.

V Žiline, dňa 3t.3,2o22

Predávajúci:

V Žiline, dňa 3t.3,2022
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