Kúpno-predajná zmluva
Zmluvné strany:
Predávajúci:
Obchodné meno: Nordfood s.r.o
Sídlo:
Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky
Prevádzka:
Štiavnická cesta 5427, 034 01 Ružomberok
IČO:
45 702 861
DIČ:
202 309 4689
IČ DPH:
SK 202 309 4689
Zastúpený:
Ing.Ladislav Kéri
Bankové spoj.:
Číslo účtu:
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro,vložka číslo: 27340/N
Číslo tel./fax:
Kupujúci:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Zastúpený:
Bankové spoj.
Číslo účtu:
Číslo faxu:

ŠJ pri Základnej škole
Turzovka-Bukovina č.p.305
37812467
Mgr. Terézia Šupolová

Uzatvárajú
prostredníctvom svojich predstaviteľov kúpno-predajnú zmluvu v tomto znení:
Čl. I. Predmet a uzatváranie kúpnej zmluvy
1.
Predmetom zmluvy sú opakujúce sa dodávky potravinárskeho, drogistického
prípadne iného tovaru z obchodnej ponuky predávajúceho v závislosti od jeho
zásobovacích, skladovacích a odbytových možností.
2.
Dodávky budú uskutočňované na základe objednávky kupujúceho doručenej
predávajúcemu spravidla osobne, ústne, písomne, telefonicky, faxom, poštou a mailom
do 48 hodín. V prípade potreby do 24 hodín. Kúpna zmluva je uzavretá, ak predávajúci
potvrdí objednávku kupujúceho spravidla rovnakým spôsobom akým bola doručená,
alebo ak dodá kupujúcemu objednaný tovar.
3.
Z objednávky kupujúceho musí byť zrejmé najmä:
- obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ a IČ DPH kupujúceho,
- množstvo a druh objednávaného tovaru a čas plnenia,
- dátum vystavenia objednávky a podpis osoby, ktorá je na takéto konanie
oprávnená v prevádzkarni objednávateľa, pokiaľ sa objednávka doručuje písomne.
4.

Predávajúci môže objednávku kupujúceho odmietnuť v prípadoch ak:
a) sú tu okolnosti podľa bodu 1 tohto článku zmluvy,
b) kupujúci je v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny za dovtedy dodaný tovar,
c) objednaná dodávka tovaru nespĺňa minimálne expedičné množstvo
predávajúceho,
d) je tu iný dôvod, ktorý zmluvné strany dohodnú osobne.

5.
Zmena objednávky kupujúcim zaväzuje predávajúceho len v prípade, ak ju
predávajúci kupujúcemu potvrdí spôsobom podľa bodu 2 tohto článku.
6.
Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru po
jeho zaplatení.
Čl. II. Kúpna cena a platobné podmienky
1.
Kúpna cena jednotlivých druhov tovaru sa stanovuje podľa cenníka
predávajúceho platného v čase potvrdenia dodávky.
2.
Potvrdením objednávky tovaru podľa Čl. I. bod 2 alebo bod 5 tejto zmluvy
vzniká predávajúcemu právo fakturovať a kupujúcemu povinnosť zaplatiť za dodaný
tovar dohodnutú kúpnu cenu v lehote jej splatnosti. Predávajúci si vyhradzuje právo
fakturovať, prípadne aj žiadať zaplatenie kúpnej ceny alebo jej časti (zálohy) aj pred
dodaním tovaru.
3.
Predávajúci sa zaväzuje podľa objednávky v súlade s touto zmluvou tovar
dodať a kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar prevziať a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu
v lehote jej splatnosti. Kupujúci zaplatí kúpnu cenu na základe faktúry predávajúceho,
ktorá bude spĺňať náležitosti daňového dokladu.
4.
Pokiaľ nie je dohodnuté inak, faktúra je splatná na účet predávajúceho
uvedeného vo faktúre alebo v hotovosti k rukám predávajúceho 14 dní od dodania
tovaru. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že faktúra bola kupujúcemu doručená
spolu s dodaným tovarom.
5.
Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa kupujúci dostane do omeškania so
zaplatením, predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho zmluvnú pokutu podľa
§ 300 a nasl. Obchodného zákonníka vo výške 0,05 % denne z dlžnej ceny tovaru, odo
dňa nasledujúceho po dni splatnosti faktúry do dňa zaplatenia.
Čl. III. Iné všeobecné predajné podmienky
1.
Kvantitatívne a zjavné chyby tovaru, ktoré kupujúci pri riadnom preberaní
tovaru zistil reklamuje u predávajúceho ihneď, najneskôr do nasledujúceho dňa po
dodaní tovaru. Kvalitatívne a iné chyby tovaru kupujúci reklamuje u predávajúceho
v záručnej dobe. Zmluvné strany sa dohodli, že uznané reklamácie predávajúci rieši
výmenou tovaru za bezchybný tovar, alebo odberom iného tovaru vo finančnom objeme
reklamovaného tovaru a to v prípade, že nie je možné takto vyriešiť reklamáciu,
dobropisom.
2.
Miestom plnenia je:
3.
Zmluvné strany sa dohodli, že zložením objednaného tovaru na dohodnuté
miesto plnenia podľa článku III. bodu 2 zmluvy sa považuje objednaný tovar za dodaný
predávajúcim a prevzatý kupujúcim. Kupujúci môže najneskôr nasledujúci deň po
dodaní tovaru reklamovať dodané množstvo tovaru. Na riešenie reklamácie sa vzťahuje
ustanovenie článku III. bod 1. tejto zmluvy.

Čl. IV. Spoločné a záverečné ustanovenia
1.

Táto zmluva sa uzatvára na obdobie 1.9.2018 – do 31.8.2020
Jej platnosť a účinnosť nastáva dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
2.
Zmluvný vzťah podľa tejto zmluvy možno skončiť vždy písomne a to:
- dohodou zmluvných strán,
- výpoveďou ktorejkoľvek strany, aj bez udania dôvodu,
- odstúpením od zmluvy na základe dôvodov podľa tejto zmluvy
3.
Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho

mesiaca po jej doručení druhej strane. Pri pochybnostiach sa má za to, že doručenie
bolo tretí deň po preukázanom odoslaní.
4.
Predávajúci môže od tejto zmluvy jednostranne odstúpiť, ak kupujúci
podstatne
porušuje povinnosti podľa jej ustanovení najmä ak:
a) neplatí včas a riadne za dodaný tovar a je v omeškaní so zaplatením viac
ako 60 kalendárnych dní,
b) odmietne prevziať tovar bez preukázateľných dôvodov.
5.
Kupujúci môže od tejto zmluvy jednostranne odstúpiť ak predávajúci
podstatne
porušuje povinnosti podľa jej ustanovení, najmä ak:
a) odmietne bez preukázateľných dôvodov spôsobených kupujúcim potvrdiť
objednávku kupujúceho a dodať tovar,
b) nedodáva riadne a včas objednaný a potvrdený tovar a je v omeškaní
s dodaním viac ako tri kalendárne dni.
6.
Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej
zmluvnej strane. Pri pochybnostiach sa má za to, že doručené bolo tretí deň po
odoslaní. Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať dôvod odstúpenia, inak je neplatné.
Odstúpením sa zmluva ruší odo dňa jeho doručenia.
7.
Kupujúci sa zaväzuje oznámiť predávajúcemu všetky skutočnosti dôležité pre
vzájomné vzťahy (zmena obchodného mena, sídla, štatutárneho orgánu,
zodpovedného zástupcu, bankového spojenia atď.) ihneď, ako k týmto zmenám príde.
8.
Zmena tejto zmluvy je možná len písomným dodatkom k tejto zmluve.
9.
Vzťahy, ktoré nie sú osobitne upravené v tejto zmluve sa spravujú podľa
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
10. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana
dostane jedno vyhotovenie.
11.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli
a na znak súhlasu s jej obsahom túto zmluvu podpisujú.
12.
Táto zmluva je v súlade s § 5a zákona Č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou a podľa zákona č.
546/2010 Z. z. § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim
po dni jej zverejnenia.
V Nových Zámkoch, dňa.............

.....................................................
Predávajúci

V.........................................

...............................................
Kupujúci

