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(ďalej len "predávajúci" v príslušnom gramatickom tvare)
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(ďalej len "kupujúci" v príslušnom gramatickom tvare a spolu
s predávajúcim aj ako "zmluvné strany" v príslušnom gramatickom
tvare)

za nasledujúcich podmienok:

l.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy sú dodacie, fakturačné a garančné podmienky dodávok tovarov - ovocia,
zeleniny a zemiakov, evidencia a obeh obalov.

II.
DODÁVKY TOVAROV

l. Predávajúci realizuje dodávky tovarov - ovocia a zeleniny prípadne iného potravinárskeho tovaru
na základe objednávky kupujúceho v termíne a rozsahu dohodnutom v objednávke. Prípadné
zmeny v objednanom množstve dodávateľ realizuje okamžite podľa požiadaviek objednávateľa.

2. Kupujúci alebo jeho zamestnanec či; iná poverená osoba sa zaväzuje objednaný tovar prevziať
a potvrdiť dodací list vrátane hodiny a minúty prevzatia tovaru. V prípade absencie označenia
hodiny a minúty prevzatia kupujúcim podľa predchádzajúcej vety sa má za to, že tovar bol
prevzatý kupujúcim o 12:00 príslušného dňa.

III.
AKOSŤ A OZNAČOVANIE TOV ARV

1. Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar zodpovedajúci platným akostným normám,
označený v súlade s platnými právnymi predpismi.

IV.



REKLAMÁCIE

l. Reklamačné nároky v prípade vadného plnenia je oprávnený uplatňovať kupujúci do 24 hodín po
prevzatí tovaru.

2. Predávajúci všetky uznané reklamačné nároky vysporiada tak, že dodá náhradný tovar v čo
najskoršom termíne, prípadne vystaví dobropis; týmto nie je nárok kupujúceho na náhradu škody
dotknutý.

V.
PLATOBNÉ PODMIENKY

l. Predávajúci je oprávnený kupujúcemu za odobratý tovar vystaviť k poslednému dňu príslušného
mesiaca daňový doklad - faktúru so splatnosťou 30 dní.

2. Predávajúci a kupujúci sa týmto dohodli, že v prípade oneskorenej úhrady faktúry predávajúci
môže kupujúcemu účtovať úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň
omeškania.

3. Termínom úhrady faktúry sa rozumie deň, kedy bola úhrada odpísaná z účtu kupujúceho.

VI.
CENA

l. Predávajúci sa zaväzuje realizovať dodávky tovaru v cenách platných podľa cenníka.

2. Cena podľa predchádzajúceho odseku tohto článku zahŕňa v sebe i všetky náklady súvisiace
s dopravou tovaru a údržbou prepravných obalov.

VII.
OBALY

1. Predávajúci realizuje dodávky v prepravných obaloch zodpovedajúcich hygienickým a mym
normám. Predávajúci sa zaväzuje od kupujúceho prevziať všetky ním dodané vratné obaly a to na
svoju (predávajúceho) ťarchu.

2. Nevrátené vratné obaly sa finančne vysporiadajú po dohode oboch zmluvných strán. Zmluvné
strany sa dohodli, že náhrada za nevrátený obal podľa tohto článku predstavuje sumu 07,00 EURO
(slovo: sedem Euro).

VITI.
ZÁVEREéNÉ USTANOVENIA

1. Táto zmluva vstupuje do platnosti dňom jej podpísania zmluvnými stranami na dobu neurčitú.

2. Zmeniť dohodnutý obsah tejto zmluvy je možné len písomne po vzájomnom dohovore zmluvných
strán.
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3. Táto zmluva bola uzatvorená na troch stranách v dvoch vyhotoveniach pre každú zo zmluvných
strán. Okrem skutočností uvedených v tejto zmluve si jej zmluvné strany nedohodli žiadne ďalšie
skutočnosti formou ústnej dohody.

4. Všetky ostatné práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami
Obchodného zákonníka.

5. Účastníci zmluvy prehlasujú, že jej obsah vzájomne dohodli, po napísaní prečítali, jej porozumeli
a na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.

V Žiari nad Hronom, V

dňa 28.2.2012 dňa 28.2.2012

Zapredáv~, za kupujúceho, ~

ZIEL rRix l
Dušan Pisch \

96501 Žiar nad Hronom, P.O.H.18/14 l'
IČO' 41 050690 D:Č: 1047146859

\. Tel.: 0905 53131_~ n~

ÚSMEV
ZARIADENIE PRE SENIOROV

A DOMOV SOCIÁLl\rYCH SLUŽIEG
,9siková 26. 010,07 ŽILINA CD

reo: 647713, DIC: 2020638939
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'OSME'! .- ZpS a DSS
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Dätum: 2 7 -02- 2012
Predávajúci: MESPOL, S.LO

01001 Žilina ,IČO:46456040 DIČ:2023396243 L~~:YIIiS[Y: ~.'-. Vybavuje:

Odberatel: ÚSMEV Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

Osiková 26

01007 Žilina, DIČ:00647713 DIČ: 2020638939

(ďalej len "odberateľ" v príslušnom gramatickom tvare a spolu s predávajúcim aj ako

zmluvné strany v príslušnom gramatickom tvare)

za nasledujúcich podmienok:

l.

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy sú dodacie, fakturačné a garančné podmienky dodávok tovarov mäsa,

hydiny a mäsových výrobkov.

II.

DODÁVKY TOVARU

1. Predávajúci realizuje dodávky tovaru- mäsa hydiny a mäsových výrobkov prípadne iného
potravinárskeho tovaru na základe objednávky odberateľa kupujúceho v termíne a rozsahu

dohodnutom v objednávke. Prípadné zmeny v objednanom množstve dodávatel' realizuje

okamžite podľa požiadaviek objednávatel'a.

2. Kupujúci alebo jeho zamestnanec či iná poverená osoba sa zaväzuje objednaný tovar

prevziať a potvrdiť dodací list.



III.

AKOSŤ A OZNAČOVANIE TOVARU

1. Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar zodpovedajúci platným akostným
I

normám, označený v súlade s platnými predpismi.

IV.

REKLAMÁCIE
1. Reklamačné nároky v prípade vadného plnenia je oprávnený uplatňovať kupujúci pri

preberaní tovaru na mieste dodania.
2. Predávajúci všetky uznané reklamačne nároky vysporiada tak, že dodá náhradny tovar v čo

najkratšom čase.

V.
PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Predávajúci je oprávnený kupujúcemu za odobratý tovar vystaviť k poslednému dňu

v príslušného mesiacia daňový doklad- faktúru so splatnosťou 7dní.

2. Predávajúci a kupujúci sa tymto dohodli, že v prípade oneskorenej úhrady faktúry
predávajúci môže kupujúcemu účtovať úroky z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej

sumy za každý deň omeškania
3. Termínom úhrady faktúry sa rozumie deň, kedy bola úhrada odpísaná z účtu

kupujúceho.

VI.

CENA
1. Predávajúci sa zaväzuje realizovať dodávky tovaru v cenách platných podľa

cenníka.

2. Cena podľa predchadzajúceho odseku tohto članku zahŕňa v sebe i všetky náklady

súvisiace s dopravou tovaru a údržbou prepravných obalov.



VII.

OBALY
1. Predávajúci realizuje dodávky v prepravných obaloch zodpovedajúcich hygienickým a iným

normám. Predávajúci sa zaväzuje od kupujúceho prevziať všetky nim dodané vrátne obaly

a to na svoju ťarchu.

2. Nevrátené vrátne obaly sa finančne vysporiadajú po dohode oboch zmluvných strán.
Zmluvné strany sa dohodli, že náhrada za nevrátený obal podl'a tohto článku predstavuje

sumu IO€ za obal.

VIII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto zmluva vstupuje do platnosti dňom jej podpísania zmluvnými stranami na dobu

neurčitú.

2. Zmeniť dohodnutý obsah tejto zmluvy je možné len písomne po vzájomnom dohovore

zmluvných strán.
3. Táto zmluva bola uzatvorená na troch stranách v dvoch vyhotoveniach pre každú zo

zmluvných strán. Okrem skutočnosti uvedených v tejto zmluve si jej zmluvné strany

nedohodli žiadne ďalšie skutočnosti formou ústnej dohody.

4. Všetky ostatné práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa správajú ustanoveniami

Obchodného zákonníka.
5. Účastníci zmluvy prehlasujú, že jej obsah vzájomne dohodli, po napísaní prečítali, jej

porozumeli a na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.
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Ili /P0
, ÚSMEV

ZARIADENIE PRE SENIOnov
A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

.osiková 26, 010.07 ŽILINA CD
lCQ, 647713, DIe, 202063~:0

Za kupujúceho: Vf/

V Žiline dňa 27.02.2012

Za predávajúceho:


