č.reg. zmlúv Senior dom Svida 214/2018

KÚPNA ZMLUVA
č. 05/2018

uzatvorená v zmysle § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení nesk. zák. (ďalej len
„Obchodného zákonníka“ )

I. Zmluvné strany

DODÁVATEĽ :

SOROKA s.r.o.

Sídlo :
Štatutárny zástupca :
IČO :
DIČ :
Bankové spojenie :
IBAN :
Tel. :

Beloveža 227
Ľubica Soroková
36794031
2022396728
UniCredit Bank, a.s.
SK02 1111 0000 0012 3974 0005
054/4797277

a
ODBERATEĽ :

SENIOR DOM SVIDA

Sídlo :
Štatutárny zástupca :
IČO :
Zriaďovateľ :

SNP 4, 089 01 Svidník
PhDr. Adrián Labun, riaditeľ Senior Dom Svida
00696323
Prešovský samosprávny kraj, dňa 1. júla 2002
číslo : 2002/001201
Štátna pokladnica
SK66 8180 0000 0070 0051 1785
054/7882141

Bankové spojenie :
Číslo účtu :
Tel. :
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II. Predmet zmluvy
a záväzky zmluvných strán
2.1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať v dohodnutom rozsahu a v lehotách určených touto
zmluvou odberateľovi dohodnutý tovar :
Bravčové a hovädzie mäso
z expedície tovaru dodávateľa do miesta prevzatia tovaru odberateľa.
2.2. Miestom prevzatia tovaru je : Senior dom Svida vo Svidníku.
2.3. Vlastnícke právo k uvedenému tovaru nadobúda odberateľ dňom prevzatia tovaru.
2.4. Odberateľ v osobitných objednávkach určí druh, množstvo a termín dodania predmetu
plnenia tejto zmluvy.
2.5. Odberateľ sa zaväzuje odobrať od dodávateľa dohodnutý tovar a zaplatiť v čase
splatnosti dohodnutú kúpnu cenu v zmysle podmienok určených touto zmluvou.
2.6. Odberateľ je povinný prevziať tovar na dohodnutom mieste prevzatia, v dohodnutom
rozsahu a v lehotách dohodnutých v tejto zmluve, pričom prevzatie tovaru je odberateľ
povinný za prítomnosti splnomocneného zástupcu dodávateľa potvrdiť na dodacom liste po
predchádzajúcej kvalitatívnej a kvantitatívnej kontrole tovaru.
2.7. Odberateľ má právo tovar odmietnuť prevziať, a to v prípade nevyhovujúcej hmotnosti a
akosti tovaru, nespĺňajúcich požiadavkách vyplývajúcich z platných štátnych noriem,
zdravotných, hygienických a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
2.8. Dodaný tovar musí zodpovedať kvalite a značeniu v súlade s právnymi predpismi
platnými v SR .
2.9. Dodávateľ sa zaväzuje dodať odberateľovi tovar podľa dohodnutých dodacích lehôt
stanovených zmluvnými stranami konkrétnou faxovou alebo písomnou objednávkou
doručenou minimálne 24 hod. pred uskutočnením dodania tovaru. V prípade objednávky
telefonicky alebo osobne sa odberateľ zaväzuje túto objednávku potvrdiť písomnou formou
minimálne 24 hod. pred dodaním tovaru.
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III. Cena tovaru
a platobné podmienky
3.1. Cena predmetu je výsledkom úspešnej ponuky verejného obstarávania vykonávaného na
predmet zákazky: „ Bravčové a hovädzie mäso“ v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a o doplnení niektorých zákonov, ktorého víťazom sa stal predávajúci.
3.2. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene tovaru podľa predloženej cenovej ponuky.
3.3. Zmluvné strany sa dohodli na platbe predovšetkým formou bezhotovostných prevodov
úhrad za poskytnutú službu na základe faktúry vystavenej dodávateľom v lehote splatnosti
ceny vrátane dane z pridanej hodnoty do 14 dní odo dňa uskutočnenia dodávky predmetu na
ktorom bola služba poskytnutá.

IV. Zmluvné sankcie za porušenie ustanovení
zmluvy a škody
4.1. Zmluvné strany za porušenie ustanovení tejto zmluvy s možnosťou uplatnenia zmluvných
sankcií považujú :
nedodanie objednaného tovaru dodávateľom v dohodnutom rozsahu a v dohodnutom
termíne, s výnimkou uplatnenia sankcií uvedených v bode 4.4. tejto zmluvy a s výnimkou
prípadov objektívnej nemožnosti plnenia z titulu vyššej moci.
4.2. Zmluvné strany v prípade nesplnenia záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy znášajú
zodpovednosť v plnom rozsahu vzniknutých strát, nákladov, ušlého zisku a iných škôd
z dôvodu nesplnenia zmluvných povinnosti vyplývajúcich z tejto zmluvy. Uplatnenie
nárokov na úhradu škôd je oprávnená zmluvná strana povinná vykonať bezodkladne, a to
písomnou formou.
4.3. Dodávateľ v prípade pohľadávok po lehote splatnosti voči odberateľovi (porušenie ust.
4.1. zmluvy ) má právo znížiť rozsah požadovaných dodávok tovarov, resp. úplne pozastaviť
dodávky tovarov pre odberateľa, avšak maximálneho doby úplnej úhrady pohľadávok po
lehote splatnosti.
4.4. V prípade finančných sankcií zo strany kontrolných orgánov Slovenskej republiky voči
odberateľovi z titulu nedodržania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti kvality
značenia predmetu tejto zmluvy, má odberateľ právo uplatniť voči dodávateľovi zmluvnú
pokutu vo výške týchto sankcií ako aj právo na náhradu škody. Toto právo si odberateľ
uplatní najneskôr do 3 mesiacov od vzniku sankcií a škody písomnou formou.
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V. Osobitné ustanovenia
reklamácia dodávky tovaru

5.1. Zistené viditeľné kvalitatívne a kvantitatívne nedostatky musí odberateľ reklamovať
ihneď po prevzatí tovar za prítomnosti splnomocneného zástupcu dodávateľa je túto
reklamáciu vybaviť bez zbytočného odkladu. O uplatnenej reklamácii sa vyhotoví na mieste
záznam v dvoch rovnopisoch s určením po jednom pre každú zmluvnú stranu. Keď dodávateľ
reklamáciu bezdôvodne nevybaví k spokojnosti odberateľa, ten nie je povinný tovar prevziať
a nenesie za to žiadne následky.
5.2. Pri zistení kvalitatívnej závady odberateľ musí uplatniť reklamáciu písomne s doložením
vzorky reklamovaného tovaru. K uplatneniu reklamácie sa dodávateľ zaväzuje vyjadriť
písomne do 15 dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie.

VI. Podstatné porušenie zmluvných podmienok
a odstúpenie od zmluvy
6.1. Zmluvu možno ukončiť :
1. Odstúpením od zmluvy - pri podstatnom porušení zmluvných povinnosti v zmysle
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, za ktoré zmluvné strany považujú :
a) bezdôvodné nedodržanie dohodnutých dodacích podmienok a rozsahu dodávok
tovaru.
b) nedodržanie dohody o cene a platných podmienkach. V prípade výraznej zmeny cien
tovarov ( podľa predloženého cenníka ) sa zmluvné strany dohodli na okamžitom
zrušení platnosti tejto zmluvy.
2. Dohodou zmluvných strán
3. Výpoveďou – písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán bez uvedenia dôvodu
6.2. Pri výpovedi danej podľa bodu 6.1. tohto článku je výpovedná lehota tri mesiace.
Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
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VII. Záverečné ustanovenia
7.1. Zmluva sa uzatvára na 12 mesiacov.
7.2. Táto zmluva môže byť zmenená alebo doplnená výhradne po dohode zmluvných strán, a
to písomnou formou prostredníctvom dodatkov číslovaných v jednom číselnom rade.
7.3. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch s určením po dvoch pre každú stranu.
7.4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle odberateľa.
7.5. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, právne vzťahy z nej vyplývajúce sa riadia
ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi
Slovenskej republiky.
7.6. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli na základe svojej slobodnej a pravej vôle,
nie v tiesni ani za ináč nevýhodných podmienok.
7.7.Na znak súhlasu obidve zmluvné strany podpísali túto zmluvu.
Vo Svidníku dňa 29.3.2018

.............................................................
Odberateľ (pečiatka a podpis)
PhDr. Adrián Labun, v.r.
riaditeľ Senior dom Svida

......................................................
Dodávateľ (pečiatka a podpis)
Ľubica Soroková v.r.
štatutárny zástupca

Dátum zverejnenia zmluvy: 3.4.2018
Dátum účinnosti zmluvy: 4.4.2018
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