príloha č.2

Návrh KÚPNA ZMLUVA č. 25/2019
uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov
Článok 1
Zmluvné strany
Kupujúci:
Názov:

IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Domov MÁRIE
Špitálska 3, 969 01Banská Štiavnica
Ing.Miroslava Bernátová
riaditeľka
00647926
Štátna pokladnica Bratislava
SK19 8180 0000 0070 0039 7492

Telefón:
Elektronická pošta:

045/6921366
riaditel@domovmarie.sk

V zastúpení:

Zodpovedná osoba za plnenie predmetu zmluvy:
V objekte Špitálska 3:
Helena Turányová
Elektronická pošta:
skladnikdm@domovmarie.sk
Telefón:
045/6921366
V objekte Strieborná 15:
Henrieta Čečetková
Elektronická pošta:
strieborna@domovmarie.sk
Telefón:
045/6911029
Predávajúci:
Názov:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Registrácia:
Registračné veterinárne číslo:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón:
Email:

.

Článok 2
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je pravidelný odber – Mäso a mäsové výrobky (ďalej len „tovar“)
od dodávateľa na dobu určitú od 22.10.2019 do 21.10.2020 podľa prílohy č. 1 –
orientačné množstvo a platný cenník počas trvania zmluvy . Toto množstvo, počas
doby trvania kúpnej zmluvy, môže byť nižšie, alebo aj vyššie ako orientačné
množstvo uvedené v prílohe č. 1 kúpnej zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje dodávať
tovar kupujúcemu na základe jeho čiastkových objednávok, priebežne počas trvania
platnosti a účinnosti tejto zmluvy.
2. Predávajúci zodpovedá za to, že dodaný tovar je spôsobilý na uvedenie na trh
a spĺňa kvalitatívne požiadavky, ktoré sú stanovené všeobecne záväznými právnymi
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predpismi, ako i normami a požiadavkami predpisov Európskej únie pre potraviny.
Predávajúci sa zaväzuje, že dodávaný tovar bude zodpovedať zákonu číslo 152/1995
Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, a Potravinovému kódexu SR.
3. Predávajúci sa zaväzuje tovar dodať v dohodnutom termíne a v mieste podľa čl. 4
(Dodacie podmienky) a kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať a zaplatiť
dohodnutú kúpnu cenu podľa prílohy č. 1 – Orientačné množstvo a platný cenník
počas trvania zmluvy.
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Článok 3
Kúpna cena
Podrobná špecifikácia tovaru a jeho cien je uvedená v prílohe č.1 – Orientačné
množstvo a platný cenník počas trvania zmluvy.
Ceny sú vysúťažené ako jednotkové za mernú jednotku a kalkulované v eurách
(EUR), bez DPH a s DPH, vrátane colných sadzieb, poistného, dopravy do miesta
plnenia podľa požiadaviek kupujúceho a všetkých nákladov súvisiacich s obstaraním
tovaru, vrátane vyloženia a vynesenia tovaru na adresu kupujúceho pred skladové
priestory a pod. – príloha č.1.
Vysúťaženú kúpnu cenu nie je možné prekročiť okrem prípadov, keď dôjde k zmene
kúpnej ceny v dôsledku akýchkoľvek legislatívnych zmien v Slovenskej republike,
majúcich vplyv na určenie ceny.
Zvýšenie kúpnej ceny tovaru je potrebné zo strany predávajúceho písomne oznámiť
a dohodnúť s kupujúcim formou písomného dodatku k tejto zmluve podpísaného
oprávnenými zástupcami zmluvných strán najneskôr do 15 dní pred plánovanou
zmenou pred uskutočnením jeho dodávky, inak platí cena vysúťažená podľa cenníka
- príloha č.1. V prípade, že kupujúci so zmenou cien nesúhlasí, má právo od zmluvy
odstúpiť v písomnej forme.
Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu znížiť jednotkové ceny kedykoľvek počas
trvania zmluvy, a to v prípade zavedenia tzv. akciových cien tovaru na trhu (akcie), a
to aj bez vyzvania kupujúcim, priamo znížením ceny vo faktúre vystavenej
a doručenej kupujúcemu po dodaní tovaru, ktorého sa akciové ceny týkajú.
Článok 4
Dodacie podmienky
Miestom dodania tovaru je Domov MÁRIE, Špitálska 3, a Strieborná 15, 969 01
Banská Štiavnica. Dodávka tovaru bude zabezpečená na účet a riziko predávajúceho
až do okamihu prevzatia tovaru kupujúcim od dopravcu, potvrdením dodacieho listu
odberateľom.
Kupujúci nie je viazaný predpokladaným množstvom tovaru, ako ani uvedenými
druhmi potravín. Skutočne odobraté množstvo tovaru môže byť nižšie, rovné alebo
vyššie ako predpokladané množstvo tovaru. Množstvo bude spresňované počas
platnosti zmluvy, podľa aktuálnych potrieb kupujúceho.
Kupujúci je oprávnený objednať si aj taký tovar, ktorý nie je uvedený v Prílohe č.1
tejto zmluvy alebo nový tovar, ktorý v čase uzavretia tejto zmluvy ešte nebol dostupný
na trhu za podmienky, že ide o tovar, ktorý spadá do kategórie uvedenie v článku 2
bod č. 1.
Konkrétne množstvo a druh tovaru si zmluvné strany dohodnú na základe
telefonických, alebo e-mailových objednávok. Objednávanie tovaru bude minimálne 1
deň pred realizáciou dodávky.
Dovoz tovaru sa bude uskutočňovať v pracovných dňoch, v čase od 06:00 hod do
13:00 hod.
Ak predávajúci je neschopný dodať tovar, ihneď to oznámi písomne, e-mailom
poverenému zamestnancovi – Helena Turányová – Špitálska 3, Henrieta Čečetková –
Strieborná 15.
Kupujúci je zodpovedný za riadne prebratie a fyzickú kontrolu tovaru. Fyzická
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kontrola tovaru sa týka najmä: overenia nepoškodenia tovaru, spotrebnej doby
tovaru, označenia tovaru v súlade s platnou legislatívou, súladu sortimentu dodaného
tovaru s objednávkou tovaru, množstva tovaru, pachových vlastností tovaru,
kvalitatívnych vlastností tovaru. Po fyzickej kontrole dodaného tovaru poverený
zamestnanec kupujúceho potvrdí prevzatie tovaru na dodacom liste.
8. V prípade, že na základe fyzickej kontroly pri dodaní tovaru kupujúci (poverený
zamestnanec) zistí nezrovnalosti chyby a vady tovaru, resp. jeho nesúlad
s objednávkou, tovar nepreberie a vystaví protokol o zistení nezrovnalostí.
Predávajúci je povinný na vlastné náklady dodať do 24 hodín od reklamácie
požadovaný tovar, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
9. Vratné obaly, resp. prepravky predávajúceho je kupujúci povinný vrátiť po
spotrebovaní tovaru. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho prevzatím
tovaru.
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Článok 5
Platobné podmienky
Predávajúci je povinný vystaviť kupujúcemu na dodaný tovar doklad – faktúru, ktorú
je kupujúci povinný uhradiť formou bezhotovostného platobného styku bez zálohovej
platby. Cena je uvedená bez DPH, DPH a s DPH.
Dodávateľ je povinný faktúru vystavovať na konkrétne vysúťažený tovar – názov
predmetu zákazky a uvádzať číslo zmluvy.
Bez uvedenia názvu predmetu zákazky a čísla zmluvy nebude faktúra uhradená .
Každé zníženie ceny tovaru je možné vykonať okamžite, bez udania dôvodu a bez
schválenia kupujúcim.
Celkové orientačné množstvo v priloženej prílohe č. 1 – Orientačné množstvo
a platný cenník počas trvania zmluvy, je len orientačné, kupujúci nie je viazaný
povinnosťou odobrať celé predpokladané množstvo predmetu zmluvy a uhradí len
cenu tovaru ním objednanú a skutočne dodanú.
Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.
Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady faktúry považuje deň pripísania príslušnej
finančnej sumy na účet predávajúceho.

Článok 6
Balenie, označovanie a kvalitatívne požiadavky
1. Balenie, označovanie, preprava dodávaného tovaru zabezpečí predávajúci podľa
zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
2. Predávajúci je povinný dodávať tovar I. akosti a kvalite zodpovedajúcej platným
právnym predpisom, veterinárnym a hygienickým normám.
Článok 7
Zodpovednosť za nedostatky
1. Kupujúci má právo na bezchybné plnenie dodávky tovaru. Ak tovar pri prevzatí
vykazuje zjavné nedostatky, kupujúci tieto okamžite reklamuje pri prevzatí a súčasne
si vyhradzuje právo na ich bezplatné odstránenie.
2. Ak kupujúci pre prevzatí tovaru zistí skryté nedostatky, má právo na ich bezplatné
odstránenie a to v lehote do 7 dní od doručenia jeho písomnej reklamácie
predávajúcemu.
3. Ak bude mať tovar nedostatky, ktoré budú brániť jeho konzumácii u kupujúceho, je
predávajúci povinný takýto tovar pri dodávke vziať späť a nahradiť ho rovnakým
množstvom toho istého druhu, najneskôr do 24 hodín, na vlastné náklady. Ak takéto
nedostatky vzniknú počas riadneho skladovania u kupujúceho v záručnej dobe
príslušného tovaru, je predávajúci takýto tovar povinný vymeniť na vlastné náklad do
24 hodín po reklamácii.
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Článok 8
Osobitné dojednania
Predávajúci
je povinný ihneď oznámiť zánik platného povolenia na predaj
a distribúciu tovaru.
Zmluvné strany sa dohodli, že sa budú vzájomne informovať o všetkých
skutočnostiach, pri ktorých predpokladajú, že by mohli viesť k škodám a usilovať sa
prípadné škody odvrátiť.
Článok 9
Sankcie , pokuty
Pri porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy zo strany predávajúceho,
predovšetkým pri nedodaní určitého typu objednaných potravín, vzniká kupujúcemu
nárok uplatniť si voči predávajúcemu zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10%
z vysúťaženej sumy za každé takéto porušenie jednotlivo.
Zmluvné strany prehlasujú, že výšku zmluvnej pokuty špecifikovanú v tomto článku
Zmluvy považujú za primeranú, pretože pri rokovaniach o dohode a výške zmluvnej
pokuty prihliadali na hodnotu a význam touto zmluvnou pokutou zabezpečovanej
povinnosti.
Článok 10
Doba platnosti zmluvy a ukončenie zmluvy
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 22.10.2019 do 21.10.2020 a je ju možné
meniť len písomnými dodatkami po dohode obidvoch strán.
Táto zmluva môže zaniknúť pred uplynutím dohodnutej doby:
a) odstúpením
Odstúpiť od zmluvy môžu obidve zmluvné strany v prípade podstatného porušenia
zmluvného záväzku druhou zmluvnou stranou.
Odstúpenie od zmluvy nadobudne účinnosť dňom, kedy písomný prejav vôle
zmluvnej strany, ktorý obsahuje oznámenie o odstúpení od zmluvy, bude doručený
druhej zmluvnej strane. V prípade pochybností o dátume doručenia sa má za to, že
oznámenie bolo doručené v 3. deň po jeho odoslaní.
Za podstatné porušenie zmluvy sa považujú nasledovné skutočnosti:
nedodanie tovaru podľa požiadaviek kupujúceho dvakrát v riadnom čase,
nedodanie tovaru podľa požiadaviek kupujúceho dvakrát v požadovanom množstve,
alebo v požadovanom sortimente,
nedodanie tovaru požadovanej akosti najmenej dvakrát,
nesplnenie povinnosti predávajúceho oznámiť kupujúcemu neschopnosť dodať
požadovanú komoditu v stanovenej lehote,
neoprávnené zvyšovanie dohodnutých jednotkových cien komodít,
kupujúci mešká s úhradou faktúry viac ako 30 dní.
Aj v nasledujúcich prípadoch je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy s okamžitou
platnosťou bez predchádzajúceho písomného oznámenia o neplnení záväzkov a to aj
bez výzvy na dodatočné splnenie záväzkov, a bez toho, aby kupujúcemu vznikla
z dôvodu odstúpenia povinnosť nahradiť škodu:
a) predávajúci podal na seba návrh na vyhlásenie konkurzu
b) bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu voči predávajúcemu treťou osobou,
pričom predávajúci je platobne neschopný, alebo je v situácií, ktorá odôvodňuje
začatie konkurzného konania,
c) bol na majetok predávajúceho vyhlásený konkurz, alebo bol návrh na vyhlásenie
konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku,
d) dodávateľ vstúpil do likvidácie.
Kupujúci je oprávnený vypovedať túto zmluvu s 15-dňovou výpovednou lehotou, ak
dodávateľ nie je schopný dodať alebo nedodá tovar za dohodnutú cenu. Výpovedná
lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia písomnej výpovede druhej
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zmluvnej strane.
8. Kupujúci je oprávnený vypovedať túto zmluvu s okamžitou platnosťou aj v prípade, ak
sa jednotkové ceny tovarov znížia, a predávajúci ich nebude akceptovať.
9. Zmluvné strany sú povinné vyrovnať všetky pohľadávky a záväzky vzniknuté do dňa
účinnosti odstúpenia od zmluvy.
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Článok 11
Záverečné ustanovenie
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnených zástupcov oboch
zmluvných strán
Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne vzájomne oznamovať zmenu v údajoch
v článku 1 tejto zmluvy
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.
Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach – dva vyhotovenia ostávajú u
kupujúceho a jedno vyhotovenie ostáva predávajúcemu.
Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je príloha č. 1 – Orientačné množstvo a platný
cenník počas trvania zmluvy, Čestné prehlásenie, že dodávateľ bude dodávať
z väčšej časti slovenské výrobky, Rozhodnutie Štátnej veterinárnej a potravinovej
správy a Potvrdenie o Registrácii z regionálnej veterinárnej a potravinovej správy.
Predávajúci súhlasí s podmienkami súťaže určenými obstarávateľom, ktorej sa stal
víťazom.
Predávajúci podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že bol oboznámený s povinnosťou
odberateľa zverejniť túto zmluvu v centrálnom registri zmlúv – www.vucbb.sk
Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu si pred jej podpísaním prečítali a bola
uzatvorená po vzájomnej dohode, podľa ich slobodnej vôle, nie v tiesni za nápadne
nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojim podpisom.

V Banskej Štiavnici, dňa 22.10.2019

Kupujúci: Ing. Miroslava Bernátová
riaditeľka zariadenia

V ............ dňa 22.10.2019

Predávajúci:

