KÚPNA ZMLUVA č. 5/2013
uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v platnom znení
medzi zmluvnými stranami:
Obchodné meno
So sídlom
Zastúpený
Bankové spojenie
Číslo účtu
IČO
DIČ
IČ DPH
Zapísaný

: COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo
: Predmestská 71, 010 83 Žilina
: Ing. Vojtek Vincent, predseda predstavensktva
Ing. Zita Bógová, člen predstavenstva
: VÚB a.s. Žilina
:
: 00169048
: 2020449277
: SK2020449277
: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina. Odd.Dr., vložka 53/L
v oddieli Dr., vo vložke č. 218/B

(ďalej len „predávajúci“)
a
Obchodné meno
So sídlom
Zastúpený
Bankové spojenie
Číslo účtu
IČO

: Detský domov BYTČA
: Rázusova 798/52, 014 01Bytča
:Mgr Anna Cudráková, riaditeľ

:Štátna pokladnica
:
:00185574

(ďalej len „kupujúci“)
I.
PREDMET ZMLUVY
1.

2.

Predmetom tejto zmluvy je úprava vzťahov vzniknutých pri uzatváraní kúpnych zmlúv medzi predávajúcim
a kupujúcim a rámcová špecifikácia dodacích, fakturačných a platobných podmienok dodávok tovaru
z vlastného veľkoobchodného skladu: Hviezdoslavova ul. 28,010 01 Žilina č.t..5071819 a
predajne predávajúceho
: SUPERMARKET č. 015 č.t. 5521318
podľa objednávok kupujúceho v zmysle čl. II bodu 1 tejto zmluvy.
Kupujúci sa zaväzuje, že tovar dodaný v zmysle podmienok dohodnutých v tejto zmluve riadne prevezme
a zaplatí.
II.
DODÁVKY TOVAROV

1.

Predávajúci realizuje dodávky tovaru priamo kupujúcemu na základe písomnej, resp. telefonickej
objednávky, ktorú kupujúci predloží predávajúcemu. Kupujúci sa zaväzuje predložiť objednávku nasledovne:
- na tovar z predajne min. 24 hodín vopred pred dňom plnenia –odber si zabezpečí kupujúci
- na dodávku tovaru z VO skladu najneskôr do 48 hodín pred stanoveným dňom plnenia.
Rozvozný deň z VO skladu je:
- streda pre Detský domov Bytča, UL. Rázusova 798/52
- pondelok pre Detský domov KNM, UL.Litovelská
Minimálny jednorazový odber z VO skladu je 350€ /tristopäťdesiat Eur/

2.

Kupujúci ako príjemca dodávky tovaru sa zaväzuje objednaný tovar prevziať, pokiaľ bude dodaný v celom
rozsahu objednávky a v zmysle podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

3.

4.
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Ak kupujúci prijme čiastočné plnenie, nezbavuje táto skutočnosť predávajúceho, povinnosti, dodať
zostávajúcu časť tovaru podľa objednávky a splniť povinnosť uvedenú v bode 1 tohto článku.
Súčasťou každej dodávky je dodací list, v ktorom sú okrem obchodného mena predávajúceho a kupujúceho,
dátumu dodania tovaru, uvedené platné predajné ceny, za ktoré sa tovar dodáva v členení :
 názov a množstvo tovaru
 jednotka množstva
 dohodnutá cena za jednotku bez DPH
 dohodnutá cena za dodané množstvo tovaru bez DPH
 sadzba DPH
 výška dane celkom
Každý dodací list musí byť rozpísaný podľa horeuvedeného členenia s uvedením konečnej sumy.
Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na kupujúceho okamihom jeho prevzatia od predávajúceho
na rampe kupujúceho.
III.
AKOSŤ A OZNAČOVANIE TOVARU

1.

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu iba taký tovar, ktorý je v súlade s príslušnými ustanoveniami
platných právnych predpisov a Potravinového kódexu a ktorý je viditeľne označený údajmi o dátume
spotreby alebo dátume minimálnej trvanlivosti, prípadne o dátume výroby alebo záručnej doby. Ak nie je
vyznačený dátum výroby na tovare alebo záručnej doby musí byť vyznačený v dodacom liste
IV.
REKLAMÁCIE

1.

2.

V prípade vadného plnenia je kupujúci oprávnený písomne uplatňovať u predávajúceho reklamačné nároky
z vád tovaru s uvedením nároku, ktorý si uplatňuje. Predávajúci je povinný písomne informovať kupujúceho
o spôsobe vybavenia reklamácie, resp. o uznaní reklamačného nároku, a to najneskôr v lehote do 30 dní odo
dňa uplatnenia reklamácie kupujúcim. V prípade, že predávajúci v uvedenom termíne nepredloží
kupujúcemu svoje stanovisko, považuje sa reklamácia za uznanú uplynutím posledného dňa uvedenej
lehoty.
Predávajúci sa zaväzuje, že všetky uznané reklamačné nároky vysporiada spôsobom zodpovedajúcim
nárokom uplatneným v reklamácii a to daňovým dobropisom, resp. naturálne výmenou za ten istý druh
tovaru v lehote 15 dní odo dňa uznania nároku, pri lehote splatnosti dobropisu do 14 dní od jeho vystavenia.
V.
PLATOBNÉ PODMIENKY

1.

2.
3.
4.
5.

6.

Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci vystaví kupujúcemu za odobratý tovar , zbernú faktúru- účtovný
doklad za všetky samostatne vystavené a potvrdené dodacie listy spadajúce do príslušného účtovaného
obdobia..
Nedeliteľnou prílohou vystavenej faktúry sú dodacie listy potvrdené kupujúcim.
Pri vystavovaní faktúr používa predávajúci dohodnuté ceny bez DPH.
Na každej faktúre musí byť vyznačený dátum dodania tovaru.
Ak faktúra neobsahuje náležitosti uvedené v bodoch 1, 2, 3 tohto článku, má kupujúci právo vrátiť faktúru
bez zaplatenia predávajúcemu na doplnenie.
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu len kúpnu cenu uvedenú na faktúre doloženej vyplneným
potvrdeným dodacím listom podľa čl. II., bod 2 tejto zmluvy. Fakturácia je uskutočňovaná 1x mesačne.
Faktúra je splatná do 14 dní od dátumu vystavenia.
Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci dodrží lehotu splatnosti, ak najneskôr v deň splatnosti uvedenom na
faktúre bude fakturovaná suma odpísaná z účtu kupujúceho.
V prípade, že je kupujúci neuhradí predávajúcemu faktúry v dohodnutej lehote splatnosti, má predávajúci
právo uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania..

-3VI.
CENA
1.

Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar v dohodnutých cenách v zmysle platného cenníka v deň vystavenia
objednávky.

VII.
OBALY
Predávajúci realizuje dodávky v prepravných obaloch zodpovedajúcich všeobecne záväzným predpisom
a technickým normám.
Kupujúci sa zaväzuje prepravné obaly predávajúceho vracať čisté a nepoužívať ich na iné účely.
Obaly sú evidenčné, t.j. nie sú predmetom fakturácie a sú kupujúcim obratom vracané predávajúcemu na
vlastné náklady.
VIII.
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2013 a nadobúda platnosť dňom jej podpisu zástupcom
oboch zmluvných strán a účinnosť nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
Zmluvné strany môžu platnosť tejto zmluvy ukončiť dohodou zmluvných strán, alebo môžu túto zmluvu
vypovedať písomnou formou s výpovednou dobou 3 mesiace. Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
Zmeniť dohodnutý obsah tejto zmluvy je možné len písomne po vzájomnej dohode zmluvných strán.
Všetky ostatné práva a povinnosti osobitne neupravené touto zmluvou sa riadia Obchodným zákonníkom
č. 513/91 Zb. v platnom znení a príslušných platných právnych predpisov.
Zmluva je uzatvorená v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu pre každú zmluvnú stranu, z ktorých
každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
Predávajúci sa zaväzuje, že pri podpísaní tejto zmluvy predloží predávajúcemu originál resp. overenú kópiu
zriaďovacej listiny.
Účastníci zmluvy prehlasujú, že jej obsah vzájomne dohodli, po napísaní prečítali, jej porozumeli a na znak
súhlasu vlastnoručne podpísali.

V Žiline dňa
Za kupujúceho:

_________________________________
Mgr. Cudráková Anna
riaditeľka DeD Bytča

Za predávajúceho:

__________________________________
Ing. Vojtek Vincent
predseda predstavenstva
Ing. Bógová Zita
člen predstavenstva

