KÚPNA ZMLUVA
uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v platnom znenĺ
medzi zmluvnými stranami:

Obchodné meno

: COOP Jednota Ži]ina, spotrebné družstvo

So sídlom

: Predmestská 71, 010 83 Žilina

Zastúpený

: Ing. Zita Bógová, predsedníčka predstavenstva
lng. Adriana Holienková, člen predstavenstva

Bankové spojenie
Číslo účtu
IČO
DIČ
IČ DPH
Zapísaný

: VUB a.s. Žilina
: 112 432/0200

: 00169048
: 2020449277
: SK2020449277

: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina. Odd.Dr., vložka 53A

(ďalej len „predávajúci")

a
Obchodné meno
So si'dlom
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(ďalej len „kupujúci")
Odbemé miesto:
I.

PREDMHT ZMLUVY
].

2.

Predmetom tejto zmluvy je úprava vzťahov vzniknutých pri uzatváraní kúpnych zm]úv medzi predávajúcim
a kupuj úcim a rámcová Špecifikácia dodacĺch, faktuačných a platobných podmienok dodávok tovaru
z predajne predávajúceho
: Supermarket l40 Strečno č. t. 04l/7051140
podl'a objednávok kupujúceho v zmys]e či. 11 bodu 1 tejto zmluvy.
Kupujúci sa zaväzuje, že tovar dodaný v zmysle podmienok dohodnutých v tejto zmluve riadne prevezme
a zapLatĺ.
11.

DODÁVKY TOVAROV
1.

Predávajúci realizuje dodávky tovaru priamo kupujúcemu na základe pĺsomnej, resp. telefonickej
objednávky, ktorú kupujúci pred]oži' predávajúcemu. Kupujúci sa zaväzuje predložiť objednávku
na tovar min. 24 hodín vopred pred dňom plnenia. Odber tovaru si zabezpečĺ kupujúci na vlastné náklady.

2.

Kupujúci , ako prĺjemca dodávky tovaru sa zaväzuje objednaný tovar prevziať, pokiaľ bude dodaný v celom
rozsahu objednávky a v zmysle podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
Ak kupujúci prijme čiastočné plnenie, nezbavuje táto skutočnosť predávajúceho, povinnosti, dodať
zostávajúcu časť tovaru podl'a objednávky a splniť povinnosť uvedenú v bode ] tohto č]ánku.

3.

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 členenĺ :
•
názov amnožstvo tovaru
• jednotka množstva
•
dohodnutá cenazajednotku bez DPH
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•
•

dohodnutá cena za dodané množstvo tovaru bez DPH
sadzbaDPH

•

výškadanecelkom

Každý dodací list musĺ byť rozpísaný podľa horeuvedeného členenia s uvedenĺm konečnej sumy.

4.

Vlastnĺcke právo k dodanému tovaru prechádza na kupujúceho okamihomjeho prevzatia od predávajúceho.
111.

AKOSŤ A 0ZNAČOVANIE TOVARU
].

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu iba taký tovar, ktorý je v súlade s prĺslušnými 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 musĺ 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 uvedenĺm nároku, ktorý si uplatňuje. Predávajúci je povinný písomne informovať
kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie, resp. o uznanĺ reklamačného nároku, a to najneskôr v lehote
do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie kupujúcim. V prĺpade, Že predávajúci v uvedenom termĺne
nepredložĺ kupujúcemu svoje stanovisko, považuje sa reklamácia za uznanú uplynutĺm posledného dňa
uvedenej lehoty.
Predávajúci sa zaväzuje, že `,'šetky uznané reklamačné nároky vyspbriada spôsobom zodpovedajúcim
nárokom uplatneným v reklamácii a to vrátením hodnoty zakúpeného-dodaného tovaru, resp. naturálne
výmenou za ten istý druh tovaru v lehote najneskôr do 15 dní odo dňa uznania nároku.
V.

PLAT0BNÉ PODMIENKY
1.

Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci vystavĺ kupujúcemu za odobratý tovar , zbemú faktúru-účtovný

g3á:abdíaŤapov#tdkeynésadmoods:g]::ísDvyssútinveeondédätľt:í:::e:úéčadsoť:aucíä±í:3.spadajúcedoprís]ušnéhoúčtovaného
2.
3.
4.

5.

6.

Pri vystavovanĺ faktúr používa predávajúci dohodnuté ceny bez DPH.
Na každej fktúre musí byť vyzmačený dátum dodania tovaru.
Ak faktúra neobsahuje náležitosti uvedené v bodoch 1, 2, 3 tohto článku, má kupujúci právo vrátiť faktúru
bez zaplatenia predávajúcemu.na dqp]nenie.
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu len kúpnu cenu uvedenú na fáktúre doloženej vyplneným
potvrdeným dodacím listom podľa čl. 11,, bod 2 tejto zmluvy, Fakturácia je uskutočňovaná lx mesačne,
a to najneskôr do 10-teho dňa mslediijúceho mesiaca po skončení prislušného účtovného obdobia /
spravidla mesiaca/, ku ktorému sa viaže zdanitel'né plnenie.
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 prĺpade, že je kupujúci neuhradĺ predávajúcemu fiáktúry v dohodnutej lehote splatnosti, má predávajúci
právo uplatniť sÍ zmluvnú pokutu vo výške O,05°/o z dlžnej sumy za každý deň omeškania..

VI.

CuNA
1.

Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar v dohodnutých cenách v zmysle platného cennika v deň vystavenia
objednávky.
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VII.
OBALY
Predávajúci realizuje dodávky v prepramých obaloch zodpovedajúcich všeobecne záväzným predpisom
a technickým nomám.
Kupujúci s@ zaväzuje prepramé obaly predávajúceho vracať čisté a nepoužĺvať ich na iné účely.
Obaly sú evidenčné, t.j. nie sú predmetom faktuácie 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 s účimosťou od 1.1.2019 do 31.12.2019. Platnosť nadobúda dňom

jej podpĺsania oboma zmluvnými stranami.
Zmluvné strany môžu platnosť tejto zmluvy ukončiť dohodou zmluvných strán, alebo môžu túto zmluvu
vypovedaťpísomnoufomousvýpovednoudobou3mesiace.Výpovednádob@začĺnaplynúťodprvéhodňa
kalendámeho mesiaca nasledujúceho po doručenĺ 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 zákomikom
č. 513/91 Zb. v platnom znenĺ a prĺslušných platných právnych predpisov.
Zmluva je uzatvorená v dvoch vyhotoveniach s p]atnost'ou originálu pre každú zmluvnú stranu, z ktorých
každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
Predávajúci sa zaväzuje, že pri podpĺsaní tejto zmluvy predloží predávajúcemu originál resp. overenú kópiu
zriaďovacej listiny.
Účastnĺci zmluvy prehlasujú, že jej obsah vzájomne dohodli, po napísaní prečĺtali, jej porozumeli a na znak
súhlasu vlastnoručne podpĺsali.

V žiline dňa 28.12.2018

Za kupujúceho:

Za predávajúceho:

