KÚPNA ZMLUVA
na dodávku mäsa a mäsových výrobkov
uzatvorená podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany
Kupujúci:

Školská jedáleň pri ZŠ Turzovka
Bukovina č. 305
023 54 Turzovka
IČO: 37812467

(ďalej len „kupujúci“)
Predávajúci:

Botur, s. r. o.
Stred 510
Prevádzka: Stred 510
023 54 Turzovka
IČO: 50 072 463
DIČ: 21 20 177 532
IČ DPH: SK2120177532

(ďalej len „predávajúci“)
uzatvárajú túto K Ú P N U Z M L U V U:
II. Predmet zmluvy
1. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar určený, čo do
množstva a druhu a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru a kupujúci sa
zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu.
Predmetom zmluvy je predaj tovaru:
 hovädzie stehno
 hovädzie predné
 bravčové stehno
 bravčové plece
 bravčové karé bez kosti
2. Tovarom tejto zmluvy je mäso a mäsové výrobky podľa aktuálnej potreby kupujúceho
a ponuky predávajúceho.
III. Dodacie podmienky
1. Miestom dodania je prevádzka kupujúceho na základe objednávky, alebo ihneď po
predložení objednávky kupujúcim dodanie tovaru dovozom kupujúcemu na adresu
kupujúceho.
2. Objednávku je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu poštou, osobne alebo
telefonicky.

Kontaktná osoba: Jozef Bogáň
Číslo telefónu kontaktnej osoby predávajúceho:
Číslo telefónu účtovníčka: Objednávka musí obsahovať najmä:
- druh tovaru
- množstvo s počtom mernej jednotky
3. Splnením dodávky sa rozumie dátum riadneho odovzdania a prevzatia tovaru
dohodnutým spôsobom na príslušnom dohodnutom mieste dodania. Prevzatie tovaru
potvrdzuje kupujúci na dodacom liste s razítkom predávajúceho, ktorý predloží
predávajúci pri dodaní tovaru.
4. Predávajúci je povinný dodať tovar na miesto dodania tovaru na vlastné náklady.
IV. Kúpna cena a platobné podmienky
1. Kúpna cena tovaru je stanovená podľa schválenej ponuky.
2. Predávajúci je povinný vystaviť faktúru za dodanie tovaru podľa jednotlivých
objednávok a doručiť túto faktúru kupujúcemu poštou, osobne prípadne si faktúru
môže kupujúci prevziať osobne v sídle prevádzke predávajúceho. Faktúra musí
obsahovať náležitosti podľa platných právnych predpisov.
3. Kupujúci je povinný uhradiť prevzatý tovar po obdŕžaní faktúry v dobe jej splatnosti.
Po zaplatení kupujúci nadobudne vlastnícke právo na tovar.
V. Platnosť a trvanie zmluvy
1. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je platná na dobu určitú do 31. 12.
2020 .
2. Predávajúci aj kupujúci môžu kúpnu zmluvu písomne vypovedať v lehote 30 dní.
VI. Záverečné ustanovenia
1. Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné len na základe dohody oboch zmluvných strán
a to vo forme písomného dodatku.
2. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží
predávajúci a jedno vyhotovenie kupujúci.
3. Zmluva nadobúda platnosť od dátumu podpísania kúpnej zmluvy.

Za kupujúceho:

Za predávajúceho

............................................

..........................................

