Kúpna zmluva
uzatvorená v zmysle § 409 a nusledujúcich Obchodného ztíkonníka
zmluvná strana č.l
obchodné nleno:
zastúpená:
so sídlom:

T-6] 3, s.r.o.

Ing. Vlatlimírom Btlrkom
Vel'konecpalská 93, 971 0] Prievidza
36 317 g73
SK 2022068180
SK30020000000033 ] I5 t 3253, SUBASKBX, VÚB
046/5488058

IČo:
tČ npu:
čísloúčtu:
tel.

(d'alej len predávaj úci)

Zmluvná strana č.2
rlbchodné nxeno:
zastúpená:
so sídlom:
tČcl:
tČtlpu:
číslotičtu:

Dornov sociúlnych služieb SYNNÓMIA
Ing. Aneta Vavríkovú
Sv. Gorazda 2978/3 010 08 Žitina
0064769 ]
2020689297
SK7IB]8000000070004852]4, SPSR.SKBA

(d'al e.j l en kupuj tic i)

7,mluvné strany sa dohodli na uzalvorení te,ittl ztnluvy, ktorá má charakíer kúpnqi zmluvy v
zmysle § 409 Zákona č. 513/1991 Zb., (d'alej len Obchodný zákonník). Zmluva sa bude uplaíňovat'v
rámci vzájomnej činnosíipri zmluvných vzt'ahoch, ktoré budú upravené konkrétnymi objednávkami,
v ktorých bude špecifikovaný predmet kúpy, jeho množstvo a cena (d'alej len tovar). Zmluva sa
vzL'ahu.je na všetky objednávky, ktoré bud.ú uzatvr.lrené medzi zmluvnými stranami.
V prípade, ak nie je dohodnuté v tejto zmltne inak, sa právne vzt'ahy medzi zmluvnými
stranami upravujti ustanoveniami Obchodného zákonníka platného v čase uzatvorenia zmluvy.

I
I'redávajúci sa zavdzuje, na základe obdržanej oblednávky dodať kupujúcetnupotravinový
tovar v dohodnutom množstve a kvalite. Kupujúci sa zclvdzuje zrlplatit'predávajúcemu dohodnutú
kúpnu cenu.
I'ovar bude špecifikovaný v konkrétnei písomne.i objednávke, ktorú bude doručená
predávajúcemu.

il.
Cena tovaru bude dohodnutá zmluvnými stranami podťa konkrétnej objednávlql na základe
akceptovanej cenovej ponulql a bude kupujticim uhradená na tičet predávajúceho na základe
vystavenej faktúry do 15. dní od prevzcltia tovaru, Ak kupujtici v dohodnutej výške a v dohodnutom
termíne neuhradí na účetpredávajúceho Jhkturovanú kúpnu cenu za tovar je povinný zaplatit' za
každý deň omeškania úrok z omeškania vo výške 0,5'% z celkove.i ceny objednávky.
Ak sa stťany na lom dohcldnú má predúvajúciprávo požaclovat'posltytnutie zálohovej platby,
ako preddavku ceny na zabezpečenie tovaru.

ilI.
Predávajúci sa zavúzuje dodat' kupulúcemu tovar špecifikovaný podl'a obdržanej objednávky
v lehote do 7 kalendárnych dní. Lehota začínaplynút'v nasledujúci deň po obdržaníobjednúvlgt. Ak
pripadne koniec lehoty na deň pracovného poko.ia pokladá sa za posledný deň lehoty prvý
nasledujúci pracovný deň po totnto dni.
Predávajúci je prlvinný objednaný toýtlr ý určene,j lehote doručit' kupujúcentu na svoje
náklady, pričom miestom doručenia.je sídlo kupulúcelto, alebo ním určenémiesto.

Predávajúci berie na vedomie, že dohodnutý čas plnenia je pre kupujúceho podstatnou
okolnosl'ou vzhl'adom na,jeho d'alšie zmlwné zúvr)zlry.

U.
Vlastnícke právo k objednanému tovaru, ako aj nebezpečenstvo škody na toí?,lto tovare
precháclza na kupujúceho riadnym prevzatím tovaru.

V
Zmluvné strany sa dohodli, že pre obidve stťany, vzhl'adom na ich d'alšie zmluvné vzťahy,.je
kvalitné a včasnéplnenie podstatnou záležitost'ou. V prípade neplnenia podmienok dohodnutych v
tejto zmluve móže dój,st' k podstatnétnu narušeniu chodu obclndných aktivít tak na strane
kupujúceho, ako aj na strane predávajúceho. Vzhl'adom na íieíoskutočnosti sa zmluvné strany
dohodli na zmluvných pokutáclt:

l. predúvajúci je povinný kupujticemu zaplatit' zmluvnú pokutu vo vý,ške l 5% z fakttirovanej hipnql
ceny v prípade, ak riaclne objednaný tovur nedodá v tJohodnutom množstve a v tlohodnutom termíne
(s výnimkou prípadu, ak objednaný tovar nemá na sklade, o tejto ,skutočnosti je predávajúci
obratom po obdržaníob,jednávlql povinný informovat' kupujúcehtl),
2. kupujtici je povinný predávajúcemu zaplatit' zmluvnú pokutu vo výške 1 5% z Jbktúrovanej kúpnqj
ceny v prípade, akfakturovanú kúpnu cenu neuhradí v termíne splatnosti riadne vystavenej a
doručene.j faktúry.
Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody, ako aj právrl na
prípadný úrok z omeškania.

W.
Zmluvné strany sú si vedomé, že v Slovenske.l republike je írestným činom ponúkanie,
poskytnutie alebo prtjatie úplrltku. 7-mluvné strany prel,tlasujú, že zastávajú prí,sttlp nulovej
tolerancie ku korupcii na všetlEch úrrlvniach a vyžadujúod svojich vlastných zamestnancov a
zmluvných parlnerov konanie v súlade s protikorupčnýnli zúkrlnmi,

-

7,mluvné strany sa zavc)zujú dodržiavaťnasledovné protikorupčnézásady:
neposkytovat' alebo neponúkat' žiadne plnenie s ciel'om presaclit' svoj zámer či získat' preňho
súhla,y, podporu alebo povolenie, ak má príje mca právnu zodpovednost' alebo.je v posíavení, v
rámci ktorého je schopný toto konanie ovplyvnit'. Neposkytovat'platby niekomu, kto

zabezpečuje administraťívny proces, za účelomul'ahčenia alebo utychlenia realizácie tohtts
proCesu;

neposkytovať alebo neporuikat'platby zástupcom, zákazníkom, zmluvným partnerom,
dodúvateťomalebo inej tretej slrane (alebo zamestnancovi niektorej z nich), ktoré by malo za
ciel'presvedčit' príjemcu k uzaMoreniu zmluvy alebo prryatia inéhrl závtjzku, alebo ich
uzatvorení či prijatí za priazniveiších podmienok ako tych, ktoré by boli inak ponúknuté;
neprijať od tretích osób platby, ktoré majú viesť z Vašej strany k uzavoreniu zmluvy alebcl
prijatiu iného závcjzku alebo ich uzatvorenie či prijcltie za výhodnejšíchpodmienok ako tie,
ktoré by boli inak ukceptované;
odmi et at' akékolv ek.formy korupc i e al eb o úplatkúrstv a.

WI
Zmluva sa uzaMárcl na dobu určitu od 1.8,202l do 31.7.2022 , pričom začínaplatit' odo dňa
podpísania oboma zmluvnými stranami. Potlmienkami upravenýtni v íejto zmluve sa riadia zmluvné
strany pri konkrétnych obiednávkach, ktoré móžu byt' doručenéosobne, faxom, poštou alebo iným
vhorlným spósobom (napr. emclilovou poštou). Za akceptáciu objednávlql sa poklcldá spritnú
i
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7-mluvné strany sa dohod.li, že podmienlE uvedené v te.ito zmluve sa budú uplatňovaL'aj pri
objednávkach, ktoré boli uzatvorené medzi zmluvnými stranatni pred jej podpisom.
Kupujtici, ako aj predáva,júci móžu jednostranným právnym úkorulm vypovedat' ttito zmluvu
v jednomesačnej ýpovednej lehote, ktorá začínaplynúťprylm dňottt nasledujúceho mesiaca po
doručenívýpovede. Výpoved'sa nevzt'ahuje na objednávlql, ktoré boli doručenéa akceptované pred
jej oznámením druhej strane. T-ieto ,ykutočno,gti nemajú vplyv na prípartnúmožrulst' odstúpenia od
zmluvy.
V prípade, ak predávajúci pcl akceptácii objednávlql zistí, že z objektívnych dóvodov nemóže
plniť riadne a včas, je povinný ihned'vhodným spósobom o í,om informovat' kupujúceho. Kupuiúci
má právcl takúto objednávku stornov{tt', alebo od,rtúpit' od teito zmlwy, alebo dohodrujť náhradný
termín plnenia. V prípade včasnéhooznámenia nemožnosti plnenia ob.lednávky zo strany
predávajticeho nevzniká kupujúcemu prúvo žicldat'zaplatenie zmluvnii pokuty dohoclnutej v bode V.

tejto zmluvy.

Wil.
Zmluvné slrany prehlasqjú, že si zmluvu riadne prečítalia s je1 obsahotn súhlasia. Prejav
vóle bol urobený určito, slobodne avážne.
T'úto zmluvu je možnémenit'len písomne na základe rlohody oboch strán. 7-mluva bola
vyhotclvená v dvoch výtlačkoch, pričom každý z nich je pokladaný za originál,
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