KÚPNA ZMLUVA

3/P

uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka medzi:
Predávajúcim:
Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája25, 066 01 Humenné
Zastúpená: Čaklošová Mária
IČO: 32394268
IČ DPH: SK1020712638
Bankové spojenie: SLSP a.s. Humenné
Č. ú.: 0086938314/0900
IBAN: SK31 0900 0000 0000 8693 8314 /GIBASKBX
Živ. List č. 702-2557 zo dňa 07.12.1992
tel: 057 7757001, email: ovo-centrum@mail.t-com.sk
a
Kupujúcim:

Domov v Poloninách
Nová Sedlica 50, 06768
Zastúpená: Mgr. Ida Novotná
IČO: 37944584
DIČ: 2021929041
Bankové spojenie: Štátna Pokladnica
IBAN: SK69 8180 0000 0070 0052 1043
tel.: 057/7694523

I. PREDMET ZMLUVY
l. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je predaj ovocia a zeleniny a zemiakov predávajúceho
kupujúcemu v sortimente, kvalite a množstve v deň nákupu, bližšie určené a odsúhlasené
obidvoma stranami na daňovom doklade vystavenom predávajúcim
2. Sortiment tovaru sa riadi aktuálnym, platným stavom daným v závislosti od sezóny
a dovozu jednotlivých druhov predávaných tovarov. Predávajúci si vyhradzuje právo
predávať tovar s prihliadnutím na sezónnosť, úpravy balením a inováciu.
3. Predávajúci sa zaväzuje za stanovených podmienok tovar dodať a kupujúci prevziať
a zaplatiť kúpnu cenu.
II. ZMLUVNÉ PODMIENKY
1.Výber tovaru uskutočňuje podľa aktuálnej sortimentnej skladby kupujúci objednávkou
a to telefonicky alebo osobne.
2. V objednávke kupujúci konkretizuje:
- druh a označenie tovaru, - množstvo tovaru, - miesto plnenia a čas plnenia.
3. Dodávka tovaru sa považuje za splnenú potvrdením dodacieho listu predávajúceho.

4. Dodací list ako sprievodný doklad obsahuje:
- obchodné označenie predávajúceho, - číslo dodacieho listu, - označenie tovaru a jeho
množstvo, - jednotkovú cenu tovaru bez DPH, DPH a cenu s DPH v €.
Na základe dodacích listov predávajúci vystaví daňový doklad – faktúru.
5. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru a jeho
sprievodného dokladu v obvyklom mieste odberu kupujúceho Osobami oprávnenými
k prevzatiu tovaru u kupujúceho sú osoby vykonávajúce činnosť v mieste prevádzky
kupujúceho.
6. Tovar bude balený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas
prepravy.
III. CENA TOVARU A FORMA ÚHRADY
1.Ceny tovaru sa považujú za dohodnuté v zmysle Zákona o cenách. Cena tovaru
v jednotlivých položkách uvedená v dodacom liste sa jeho potvrdením považuje za
dohodnutú.
2. Cenou sa rozumie dodávka tovaru bez dopravy do odberného miesta kupujúcemu.
Dodávateľ zabezpečuje dodávky vlastnými motorovými vozidlami a to podľa možností v
dopoludňajších hodinách do 12.00 hod. Dopravu dodávateľ nefakturuje.
3. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť každú dodávku na faktúru s termínom úhrady do 14 dní od
jej vystavenia najneskôr do 21 dní.
4. V prípade omeškania s úhradou faktúry, môže predávajúci uplatniť penalizáciu
z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
IV. KVALITA, ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ ZA TOVAR
1.Kvalita tovaru musí zodpovedať platným normám, ustanoveniam Potravinárskeho
kódexu
Výnos MPSR a MZSR č. 981/96 – 100 a Zákona o potravinách č. 152/95 Zz., resp. ČSN
a STN.
2. Za chyby, ktoré sa podľa svojej povahy považujú za zjavné a zistiteľné vonkajšou
kontrolou pri preberaní tovaru sú najmä:
- množstevné a kvalitatívne vyplývajúce z poškodenia vonkajších prepravných obalov
a ich počtu
- skryté vady – hniloba, zničenie tovaru v dôsledku mrazu pri dodávke tovaru,
- nesúlad medzi údajmi dodacieho listu a označením a množstvom tovaru na obaloch.
3. V prípade reklamácie má kupujúci nárok na výmenu tovaru za bezchybný pri
nasledujúcej dodávke tovaru ak ide o skryté vady.
V. OSOBITNÉ USTANOVENIA
1. Všetky písomnosti, ktoré majú právne, komerčne a finančne významný charakter
a vzťahujú sa na plnenie tejto zmluvy zasiela kupujúci priamo do sídla predávajúceho.

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a zverejnenia
kupujúcim a je uzavretá na dobu od 10.01.2017 do 31.12.2017
na dobu určitú
.
Výpovedná lehota sa stanovuje na dobu jedného mesiacov od doručenia písomného
oznámenia o výpovedi zo zmluvy.
3. Oprávnení zástupcovia svojím podpisom potvrdzujú, že súhlasia s celým obsahom
zmluvy a jej obsahu porozumeli.
4. Zmluva môže byť zmenená alebo doplnená so súhlasom obidvoch zmluvných strán
písomnou formou.

V Humennom, dňa 09.01.2017

Predávajúci: Mária Čaklošová
konateľ

Kupujúci:

Mgr. Ida Novotná
riaditeľka

