Kúpna zmluva
Č. VO 2/2017
uzavretá podľa príslušného Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi
týmito zmluvnými stranami:

Čl. 1.
Zmluvné strany

Predávajúci: HSH spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo:
Majer 236, 951 35 Vel'ké Zálužie
Zastúpený:
Ing. Timotej Husár, CSc - kona tel spoločnosti
Názov banky:Poštova banka
číslo účtu:
2001220116500
IČO:
31409890
DIČ:
2020408984
IČ DPH:
SK2020408984
Označenie registra: Okresný súd Nitra vo vložke 2936/ N
Číslo zápisu:
(ďalej len "predávajúci")
Kupujúci:
Sídlo"
Zastúpený:
Číslo účtu:
Názov banky:
IČO:
DIČ:
Zapísaná v reg.

Obchodná akadémia
Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Ing. Marta Melayová, riaditel'ka školy
IBAN SK62 8180 0000 0070 0049 4882
Štátna pokladnica
00400238
2021002412
Rozpočtová organizácia

(ďalej len "kupujúci")
Čl. II.
Predmet zmluvy
Predávajúci sa zaväzuje dodať a predať a kupujúci sa zaväzuje prevziať a zaplatiť za dodané
potraviny kúpnu cenu podľa Čl. Ill. tejto kúpnej zmluvy (ďalej len "tovar"). Predávajúci sa
zaväzuje plniť množstvo dodaného tovaru podľa požiadavky kupujúceho. Skutočne odobraté
množstvo bude spresnené na základe samostatných objednávok kupujúceho.
Čl. III.
Kúpna cena
Predávajúci sa zaväzuje pri jednotlivých dodávkach tovaru kupujúcemu uvádzať na dodacom
liste, alebo na nadobúdacom doklade, ktorý sa na tovar vzťahuje, platnú cenu tovaru podľa
záväzného cenníka.

Čl. IV.
Platobné podmienky
Predávajúcemu
vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny po dodaní tovaru. Úhrada faktúr
prebehne výhradne prevodným
príkazom prostredníctvom
peňažného ústavu kupujúceho.
Predávajúci
vystaví faktúru za dodaný tovar v dvoch vyhotoveniach
pre odberateľa
na
základe dodacieho listu. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. V prípade, že
faktúra
nebude
obsahovať
uvedené
náležitosti,
je kupujúci
oprávnený
ju vrátiť
predávajúcemu
na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová
lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry kupujúcemu.
Lehota splatnosti
faktúry je 14 dní od jej doručenia.
Čl. V.
Dodacie

podmienky

Predávajúci je povinný kupujúcemu dodať tovar, odovzdať doklady - dodací list, ktoré sa na
tovar vzťahujú, a umožniť kupujúcemu
nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru v súlade so
zmluvou. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu do 3 pracovných dní od obdržania objednávky
od kupujúceho resp. podľa dohody. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar tak, aby
podiel čerpania doby spotreby tovaru zo strany predávajúceho
nepresiahol
1/3 podielu
z celkovej doby spotreby, ak sa zmluvné strany nedohodli inak.

Čl. VI.
Čas a miesto plnenia
Dodanie tovaru bude predávajúcim zabezpečované
skladu potravín do sídla verejného obstarávateľa.

predmetu

zmluvy

dovozom

podľa dohody s odberateľom

do

Čl. VII.
Vlastnícke práva
Kupujúci nadobudne

vlastnícke

právo k tovaru jeho prevzatím.

Zmluvné

Čl. VIII.
pokuty a úrok z omeškania

Predávajúcemu
vzniká právo účtovať kupujúcemu
úrok z omeškania
vo výške 0,02 %
z fakturovanej kúpnej ceny, za každý aj začatý deň omeškania úhrady faktúry.
V prípade nedodania tovaru predávajúcim
v dohodnutej dodacej lehote, vzniká kupujúcemu
právo účtovať predávajúcemu
zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z kúpnej ceny nedodaného
tovaru, za každý aj začatý deň omeškania.
V prípade omeškania
predávajúceho
so splnením termínu výmeny poškodeného
tovaru
zaplatí predávajúci kupujúcemu zmluvnú pokutu za každý deň omeškania vo výške 0,02 %
z ceny poškodeného tovaru.

Zodpovednosť

Čl. IX.
za vady tovaru a záručné

podmienky

Zmluvné strany sa budú riadiť § 422 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky
zo zodpovednosti
za vady. Kupujúci prípadne reklamácie, vady tovaru, uplatní bezodkladne

po ich zistení písomnou, faxovou formou, alebo osobne do rúk oprávneného zástupcu
predávajúceho. Predávajúci je povinný sa písomne vyjadriť k reklamácii do 5 dní po jej
uplatnení. Ak sa v tejto dobe nevyjadrí, znamená to jeho súhlas s opodstatnenosťou
reklamácie. Kupujúci môže požadovať výmenu poškodeného tovaru bezplatne v lehote do 20
dní od reklamácie. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar bude spôsobilý k zmluvnému účelu
a že počas záručnej doby bude mať dohodnutú kvalitu a vlastnosti

Čl. X.
Zánik a vypovedanie zmluvy
Platnosť zmluvy je možné ukončiť vzájomnou dohodou zmluvných strán, alebo okamžitou
výpoveďou ktoroukol'vek zo zmluvných strán, bez uvedenia dôvodu výpovede, vždy len
písomnou formou.

Čl. XI.
Záverečné ustanovenie
Zmluva sa uzatvára na dobu od 1.4.2017 do 31.12.2017.
Vzťahy touto zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka v platnom znení a ostatnými všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi
Slovenskej republiky.
Meniť a doplňať túto zmluvu je možné iba formou písomného dodatku zmluvných strán,
ktoré budú neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú prednostne
riešiť rokovaním o možnej zhode.
Zmluva je vystavená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Kupujúci
obdrží jeden rovnopis a predávajúci jeden rovnopis.
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zástupcov oboch zmluvných strán.
Zmluvné strany prehlasujú, že zmluve porozumeli, s jej obsahom súhlasia, pokladajú ho za
dôverný a zaväzuje sa neinformovať a jej obsahu tretie strany bez písomného súhlasu druhého
zmluvného partnera, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Seredi

Ing. Marta elayová
riaditel'ky školy

