Zmluva o dodávke potravín
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1. Predávajúci

:

|i.

Článok l. - Zmluvné strany

ATLANTA Žilina 1992, s.r.o.
M. Rázusa 9, 0].O 01 Žilina
zapísaná v OR OS v Žiline pod číslomvl. 6061,0/L,oddiel: Sro
zastúpená: Mário Klinec, konatel'

Ěo: qlqgozlt

DlČ:2023898470

lč opH: SK2023898470
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s. č.ú.1,23320]00]/1,1,t1,
-lel.;
I d'

2. Kupujúci:

lBAN: SK37 1111 0000 OO1"233207OO7

09].8720528

e-mail: unichov@centrum.sk

alei len predávajúci/

Domov soc|á!nych služieb Synnómia
Sv.Gorazda 297sl3 o10 08 Žilina
Štatutárny zástupca: lng, Aneta Vavríková, riaditel'ka

lčo: oos+zogt
DlČ:2020689297
Bankové spojenie: Štátna pokladnica

lBAN : SK71 8180 0000 0070 0048 5214
ld'alej len kupujúci/

ll. - Predmet plnenia zmluvy.
l1.1.Predmet zákazky: ,, Dodávka mása a másových výrobkov"
l1.2.Predávajúcisa zavázuje dodaťv dohodnutom rozsahu a v lehotách určených touto zmluvou
kupujúcemu dohodnutý tovar z expedície tovaru predávajúceho do miesta prevzatia tovaru
kupujúcim.
!1.3.Miestom prevzatia tovaru je: kupujúci
11.4.Vlastnícke právo k uvedenému tovaru nadobúda kupujúcidňom prevzatia tovaru a potvrdením

faktúry, alebo dodacieho listu,
l1.5.Kupujúciv osobitných objednávkach určídruh, množstvo a termín dodania predmetu plnenia
tejto Zmluvy v špecifikácií podl'a cenníka.
l1.6.Kupujúci sa zavázuje prevziať od predávajúceho dohodnutý tovar a zaplatiť v čase splatnosti
dohodnutú kúpnu cenu v zmysle podmienok určených touto zmluvou.
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l1.7.Kupujúcije povinný prevziať tovar na dohodnutom mieste prevzatia, v dohodnutom rozsahu
a v lehotách dohodnutých v tejto zmluve, pričom prevzatie tovaru je kupujúci povinný za prítomnosti
splnomocneného zástupcu predávajúceho potvrdiť na dodacom liste, alebo faktúre po
predchádzajúcej kvalitatívnej a kvantitatívnej kontrole tovaru. Jedna kópia dodacleho listu zostane
l1.8.Dodaný tovar musízodpovedať kvalite a značeniu v súlade s právnymi predpismi platnými
v Sloven
Slovg49\qj rcpubljle
súlade s Potravinovým
Potrat
kódexom.
kódex
!e qv sýlqde
l1.9.Predávajúci sa zavázuje dodať kupujúcemu tovar podl'a dohodnutých dodacích lehót stanovených

zmluvnými stranami, konkrétnou objednávkou doručenou minimálne 48 hod. pred uskutočnením
dodania tovaru. Sklad mása č.tel.zO4t|76434t6, Sklad MV ě.tel.:041,|764g4L5,alebo na e-maile:
atla ntaodbyt@centrum.sk
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-

Cena tovaru a platobné podmienky.

lt1.l.Cena plnenia sa stanovuje dohodou zmluvných strán na vybraný sortiment mása a másových
výrobkov podl'a priloženéhocenníka, ktorý tvorí príloha č.1. Predávajúci si vyhradzuje právo po
predchádzajúcom prejednanís odberatelbm zmeniť ceny dodávaných produktov, Zmena cien spolu
s termínmi zmien musí byť obojstranne odsúhlasená.
ll1.2.Kupujúci sa zavázuje na základe faktúry- daňového dokladu v zmysle zákona č.222l2oo4Zb.
v znení neskorŠÍch zákonov zaplatiť v čase splatnosti úhrady za dodávku predávajúcemu kúpnu cenu,

ll!.3.Zmluvné strany sa dohodli na platbe predovšetkým formou bezhotovostných prevodov úhrad za
dodaný tovar na základe faktúry vystavenej predávajúcim v lehote splatnosti kúpnej ceny vrátane
dane z pridanej hodnotydo 14 dníodo dňa uskutočnenia dodávkytovaru, alebo sa budú faktúry
vzájomne započítavať,
ll1.4.V prípade nesplnenia povinnosti kupujúceho uvedenejv bode ll1,2. sa kupujúci zavázuje uhradiť
zmluvnú pokutu vo výške 0,1%o z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Nárok predávajúceho na
ÚrokyzomeŠkania a na náhradu spósobenejškody nezaniká úhradou zmluvnej pokuty. Zmluvná
pokuta sa nezarátava do skutočnej výšky prípadne spósobenej škody.
lV.- Zmluvné sankcie za porušenie ustanovení zmluvy a škody.

!V.l.Zmluvné strany za porušenie ustanovení tejto zmluvy s možnosťou uplatnenia sankcií považujú
nedodrŽanie 14 dňovej lehoty splatnosti kúpnej ceny dodávok tovaru odo dňa uskutočnenia
dodávky.

lV.2.Predávajúci v prípade pohl'adávok po lehote splatnosti voči kupujúcemu má právo znížiťrozsah
poŽadovaných tovarov, resp. úplne pozastaviť dodávky tovarov pre kupujúceho, avšak maximálne do
doby úplnej úhrady pohl'adávok po lehote splatnosti.
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- Osobitné ustanovenia- reklamácie dodávky tovaru.

V.l.Zistené viditel'né kvalitatívne a kvantitatívne nedostatky musí kupujúci reklamovať ihned'pri
preberanítovaru za prítomnosti splnomocneného zástupcu predávajúceho (aj.šeifér)a povinnosťou

Predávajúceho je túto reklamáciu vybaiiiť bez zbytočnéhoodkladu. O uplatnerrt:j r,éklamáciísa
," vYhotoví na mieste záznam v dvoch rcv+topisoch s určenímpo jednom pre každ#zmluvnústranu,

Y.2.Pri zistení kvalitatívnej závady, kupujúcimusíuplatniťreklamáciu písomne s doložením
reklamovaného tovaru. K uplatneniu reklamácie sa predávajúci zavázuje vyjadriť písomne do 3 dní
odo dňa doručenia písomnej reklamácie.

VI.- Odstúpenie a v,ýpoved'od zmluvy.

V!.l.Ak kupujúci neuhradíani do 30 dní po lehote splatnosti v zmysle

č1.3 dohodnutú kúpnu cenu za
dodávky tovaru, móže predávajúci okamžite odstúpiť od zmluvy. Týmto zmluva zaniká.
V!.2.TÚto zmluvu je možnévypovedať ktoroukolVek zmluvnou stranou písomnou výpovedbu bez

udania dóvodu k uvedenému termínu, Výpovedná lehota je 1 mesiac.

Vl|.- Doba na ktorú sa zmluva uzatvára.

Vl1.l.Zmluva sa uzatvára na dobu - určitú-na dobu 12 mesiacov od 01.08.202l - 3I.07,2022.

Vlll. - Záverečnéustanovenia.

Vll!.l.Táto zmluva móže byťzmenená alebo doplnená výhradne po dohode zmluvných strán a to
písomnou formou prostredníctvom dodatkov,
Vll1.2.Zmluvy je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s určenímpo jednej pre každúzmluvnú stranu.
Vll1.3.Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli na základe svojejslobodnejvó|e, nie vtiesniani
za ináč nevýhodných podmienok.
Vll1.4.Na znak súhlasu obidve zmluvné strany podpísalitútozmluvu.

V Žiline, dňa 30,07,2O21"/.
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Dom
Sv. Gor
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§v. Gorazl
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