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KUPNA ZMLUVA
v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka _.~_,_._.__ ." ._ .. _

, ÚSMEV - ZpS a DSS
Osiková 26. 010 07 Zilina I

1-1 ---- -------í
I Dátum: 1 4 -02~ 2m2 I

l'odacie CíslofjJJj101iTCíslo s;';;wkv!
r r I

Zmluvné strany

Dodávateľ:
FAJP, s. r. o.
Okružná 183, 01351 Predmier
IČO: 31642977
IČ DPH: SK2020442809
bank. Spoj.: 137291 0253/0200

Kupujúci: l!rílohyi1ist' Vybn\uje: J
ÚSMEV - zariadenie pre seniorov
a domov sociálnych služieb
IČO: 00647713
DIČ: 2020638939
bank. Spoj.: 5600007110/5600

Predmet zmluvy

Dodávatel' sa zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar na základe ponukového listu podľa objednávky kupujúceho.
Preberanie tovaru prebehne štandardným spôsobom, potvrdí sa na vystavenej faktúre.

Reklamácie

Predávajúci nezodpovedá za škody na tovare, vzniknuté nesprávnou manipuláciou a nesprávnym skladovaním.
Dodatočne zistené chyby na tovare je možné uznať po spoločnom posúdení s dodávatel'om. Po ich uznaní sa
riešia výmenou poškodeného tovaru. Dodávatel' sa zaväzuje vykonávať výmenu ním dodaného tovaru pred
uplynutím doby spotreby do doby 21 dní pred vypršaním tejto lehoty. Dodávatel' nie je povinný vymieňať ním
dodaný tovar s kratšou dobou spotreby.

Úhrada faktúr

Kupujúci sa zaväzuje uhradiť faktúru do 14 dní od jej vystavenia na bankový účet dodávatel'a. Penalizácia je
0,5% za každý deň omeškania

Platnosť zmluvy

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2012.

Všeobecné ustanovenia

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej potvrdenia zmluvnými stranami. Meniť alebo doplňat' túto zmluvu je možné
len na základe súhlasu oboch zmluvných strán a to formou písomného dodatku. Zmluva je vyhotovená v dvoch
origináloch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení. Výpovedná lehota v prípade
predčasného ukončenia zmluvy je 1 mesiac. Táto lehota sa počíta od 1. dňa následujúceho mesiaca.

V Predmieri 14. 2. 2012

FAJPs.r.o.
01351 PREDMIER,Okružnfl183

tr 041/5573214
: 31642977 DIČ: 2020442809

~SK2020442,

.... . . .... ......
za dodávatel'a

ÚSMEV
ZARIADENIE PRE SEI\'10ROV

A DOMOV SOCIÁLN1'\H SLVžlE'ť'
.Osikovj 26, 010. 07 ZILIN~.9 "Jj)
rm "7713, DIe202063B9)ty

................................ ' .../ .....
•••• oo ••••••• •••••• za kupujúceho
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Kúpna zmluva

---_._--_ ..~---~"'._--._-'--'---, .
USMEV - 2~lSE: DSS I
Osiková ~6.o IÔ fl7 Žilina i

._. -j

I Dátum: 1 4 -OL- 2m2 I
I ,
~ I
~0d"Cle ""10131/101';,,; Z:í;~()SP;~~~~~~

vvhavujc: i
č. predávajúceho
č. kupujúceho

l ~_.__ ._. o

uzatvorená na základe Zákona číslo 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka

Článok 1
Zmluvné strany

i

1. Kupujúci: (jSr;)(Lt/ - ZCf~/'qcleFJľe. lre~$em~ro{/ q chmoi/ SOCíq~1yc~ S 1~~7ť-6
Sídlo: (JS/ lol/q .i{' I 010 O -1 2111t?C)

Z~stúpený: 7hdr. /J/efJq LI rk.o~qI

ICq: (JO CI; 11 Ij
~IC: lo 10 C3 J C; CJ~
IC DPH
Bankové spojenie: ?Íl1n0 6qI'Jlq
Číslo účtu: Je 0000 11 iv IJG oo .
IBAN: /:
SVIST:

., . I I

I5-0ntaktná osoba: J' /<..0 t/q cot/q
9slo telefónu tJ CJ OS ef 2 t;LII
Císlo faxu:

Právna forma:

2. Predávajúci:

Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
SVIST:

Kontaktná osoba
Číslo telefónu
Číslo faxu
Adresa mail

Právna forma:

Ľuboslav Moravčík - Potravin ka
Martinčeková 48, 013 03 Varín
Ľuboslav Moravčík, majiteľ
31073719
1020528509
SK1020528509
UnicreditBank
683004100111111
SK1811110000006830041001

Ľuboslav Moravčík
0903663503
041/56 92 502
pekarenvarin@stonline.sk

fyzická osoba - podnikatel', na základe Živnostenského listu
spis.č.: ŽO-96/02173/000
zapísaného v živnostenskom registri pod č.: 2110/96

(ďalej len "zhotovitel"')
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Článok 2
Východiskové podklady a údaje

Podkladom pre spracovanie tejto zmluvy sú:

1. Ponuka predávajúceho zo dňa , ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Článok 3
Predmet zmluvy

1. Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu, na základe objednávok,
podľa dennej potreby pekárenské výrobky v rozsahu sortimentu podľa prílohy (príloh)
číslo: 1 - Ponukový list ,ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

2. Predávajúci sa zaväzuje predmet kúpy dodať a kupujúci zaplatiť zaň kúpnu cenu.

Článok 4
Miesto, čas, a spôsob plnenia

1. Miestom dodania predmetu zmluvy sú nasledujúce prevádzky kupujúceho:
al tJ /:,/'IUN/Ci 1.(,/ il //hc,

bl
cl
dl
el
Predávajúci zabezpečí dodanie tovaru podľa, telefonických objednávok kupujúceho vo
vlastnom mene bez akýchkoľvek práv tretích osôb a na vlastnú zodpovednosť.
Objednávka kupujúceho musí obsahovať odvolanie sa na túto zmluvu, názov a množstvo
požadovaného tovaru, požadovaný termín plnenia, dátum, pečiatku a podpis povereného
zástupcu kupujúceho.
Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar, podľa článku 3 tejto zmluvy, na miesto plnenia
najneskôr do 24 hodín od doručenia objednávky kupujúceho predávajúcemu. Ak kupujúci
požaduje dodávku v pracovných dňoch do 06.00h., je povinný doručiť predávajúcemu
objednávku pracovný deň predtým, a to najneskôr do 11.00 hod sladké pečivo do 14 hod
chlieb a bežné pečivo.
2. Rozvozné dni sú pondelok až sobota od 03.00 hod do 11.00 hod. Doplnkový rozvoz

okolo 14 hod. - platí pre Varín a Žilina
3. Objednávky kupujúceho sa budú zasielať a uplatňovať:

- na telefónne číslo predávajúceho 041/56 92 502
- na faxové číslo predávajúceho 041/56 92 502
- na mobilné číslo predávajúceho 0911 544502

6. Súčasťou dodávky je aj dodací list so základnými údajmi o dodávke (druh, množstvo,
vratný obal...)

7. Predmet zmluvy prevezme zodpovedný zamestnanec kupujúceho, ktorý svojim podpisom
v mieste určenia potvrdí množstvo, sortiment a kvalitu dodaného tovaru.

8. Dopravu predmetu zmluvy na miesto určené kupujúcim a odvoz vratných obalov, resp.
prepraviek, zabezpečuje predávajúci.

9. Kupujúci sa stáva vlastníkom tovaru jeho fyzickým prevzatím a zaplatením hodnoty
prevzatého tovaru.
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10. Vratné obaly, prepravky predávajúceho je kupujúci povinný vrátiť pri najbližšej
dodávke tovaru.
Kupujúci zodpovedá za množstvo vratných obalov podľa údajov na dodacom liste a
ochranu pred poškodením až do vrátenia. V prípade nevrátenia všetkých vratných obalov,
prepraviek po odsúhlasení konta obalov, má predávajúci právo fakturovať tieto
v nákupnej cene pri najbližšom termíne fakturácie.

Článok 5
Cena

1. Cena predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán veurách s možnosťou jej
úpravy počas trvania zmluvného vzťahu. Dohodnutá cena je uvedená v ocenenom
ponukovom cenníku

2. Dohoda o zmene dohodnutej ceny predmetu zmluvy uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy
je možná. Každé zníženie dohodnutej ceny je možné vykonať okamžite, bez udania
dôvodu a bez schválenia kupujúcim.

Článok 6
Platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli na týchto platobných podmienkach:
a) bezhotovostný platobný styk,
b) dohodnutá cena za zrealizovanie predmetu zmluvy bude predávajúcemu poukázaná až

po prevzatí predmetu zmluvy na základe potvrdených dodacích listov a
predložených faktúr s .fa... dňovou lehotou splatnosti.

c) v prípade neplatenia faktúr v lehote ich splatnosti si predávajúci vyhradzuje právo na
platbu faktúr v hotovosti najneskôr do jedného dňa od ich vystavenia.
Ak kupujúci nebude platiť uvedenými spôsobmi môže predávajúci požadovať
preddavkovú platbu za jednotlivé dodacie listy, v deň dodania tovaru.

2. Faktúra musí minimálne obsahovať:
a) obchodné meno a sídlo, IČO, DRČ predávajúceho
b) meno, sídlo, IČO kupujúceho
c) číslo zmluvy
d) číslo faktúry
e) deň odoslania a deň splatnosti faktúry
f) označenie finančného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
g) názov a množstvo tovaru
h) výšku ceny bez dane, sadzbu dane
i) fakturovanú sumu celkom vrátane DPH
j) pečiatka a podpis oprávnenej osoby
Faktúra musí súhlasiť s dodacími listami.
V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, kupujúci je
oprávnený ju vrátiť a predávajúci je povinný faktúru podľa charakteru nedostatku
opraviť alebo vystaviť novú a lehota splatnosti začne plynúť až dňom jej ďalšieho
doručenia

3. Právo na zaplatenie dohodnutej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným
splnením jeho záväzku.

4. Zmluvné strany potvrdzujú, že predávajúci je platiteľom DPH a kupujúci je platiteľom
DPH.
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v
Clánok 7

Balenie, označovanie, preprava na miesto dodania a kvalitatívne požiadavky

1. Balenie, označovanie, prepravu dodávaného tovaru podľa predmetu zmluvy uvedeného
v čl. 3 ods. l tejto zmluvy zabezpečí predávajúci podľa zákona
č.152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a príslušných vykonávacích
predpisov k tomuto zákonu ..

2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar je L akosti a zodpovedá platným
normám akosti potravinárskych výrobkov po dobu ich záručnej lehoty.

3. Dodávaný tovar musí byť čerstvý t. j. v deň dodávky nesmie odo dňa výroby uplynúť viac
ako 1/3 doby spotreby (dÍžka lehoty medzi dňom výroby a dňom spotreby).

Článok 8
Zodpovednost' za vady

1. Kupujúci má právo na bezchybné plnenie. Ak tovar pri prevzatí vykazuje zjavné vady,
kupujúci tieto okamžite reklamuje a súčasne si vyhradzuje právo na ich bezplatné
odstránenie v termínoch dohodnutých v zázname o prevzatí tovaru t. j. v dodacom liste.

2. Ak kupujúci po prevzatí tovaru zistí skryté vady, má právo na ich bezplatné odstránenie a
to v lehote do 10 dňa od doručenia jeho písomnej reklamácie predávajúcemu. Predávajúci
je povinný písomne sa k reklamácií vyjadriť, a to v lehote do dvoch dní od jej doručenia.
Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, znamená to, že s oprávnenosťou reklamácie súhlasí.

Článok 9
Zmluvné pokuty

1. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry má predávajúci právo účtovať
kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy vrátane DPH za každý
začatý deň omeškania úhrady faktúry.

Článok 10
Doba trvania, skončenie zmluvy

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Tento zmluvný vzťah môže zaniknúť pred uplynutím dohodnutej doby:

a) kedykoľvek písomnou dohodou zmluvných strán k dohodnutému termínu
3. V prípade skončenia zmluvy podľa ods. 2 tohto článku si zmluvné strany písomnou

dohodou usporiadajú vzájomné práva a povinnosti vzniknuté na základe tejto zmluvy.
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Článok 11
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oprávnených zástupcov oboch
zmluvných strán.

2. Zmluvu je možné menit' a doplňať formou písomných dodatkov podpísaných oboma
zmluvnými stranami.

3. Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne vzájomne oznamovať zmenu v údajoch
uvedených v čl. 1 tejto zmluvy.

4. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou sa
riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne platnými
právnymi predpismi Slovenskej republiky.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade súdneho sporu vzniknutého z tohto zmluvného
vzťahu bude na konanie miestne príslušný súd, v obvode ktorého má sídlo predávajúci.

6. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola

uzatvorená po vzájomnej dohode, podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne a
zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi
podpismi.

jl;. /. folb
ŽT dňa' U SME V

V l me , ZARIADENIE PRE SEilHOROV

A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Osikov<Í 26, 010 OrZlLINA CD

IČO: 6-I77!3, DIČ:Ú02.&638939

Vo Varíne dňa:

kupujúci


