
KÚPNA       ZMLUVAč.1
uzavretá v zmysle ust. § 409 a nasl.

zák.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

medzi zmluvnými stranami:

PREDÁVAJÚcl:         JINEX,s.r.o.

M. Rázusa 15/3930, 010 01  žilina

®       lčo:36382671

DIČ: 2020097717             lč DPH: SK 2020097717

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 11356/L

Bankové spojenie: SBERBANK Slovensko a.s.

č.ú. : 4260047305/3100

l BAN : SK56310000000004260047305                   SWIFT: LU BASKBX

V zastúpení: Jiŕí Nedzbala , konateľ spoločnosti

(ďalej ako ,,predávajúci``)

KUPuJÚcl: Obchodné meno:      Materská škola

Sokolská 494, 013 24 Strečno

Bankové spojenié:  SKO9 0200 0000 0016 4395 3651

lč0:  37813447

DIČ:   2021670992

Tel.č.: 041/569 7250



1.

PREDMET ZMLUVY

1.     Predmetom zmluvy je predaj opracovaného mäsa výsekového, mäsových výrobkov a masti,
špecifikovaných v ponukovom liste predávajúceho.

2.    Množstvo, druh tovaru, cena a miesto dodávky budú uvedené v objednávke kupujúceho
a v dodacom liste predávajúceho.

3.    Kúpna zmluva na konkrétny tovar sa považuje za uzavretú doručením objednávky

predávajúce®mu v súlade s touto zmluvou, ak predávajúci bezodkladne kupujúcemu
neoznámi, že vzhľadom na okolnosti by nemohol takúto zmluvu plnit'.

4,     Na základe uzavretej kúpnej zmluvy na konkrétny tovar sa predávajúci zaväzuje kupujúcemu
tento tovar dodat' a kupujúci sa zaväzuje tovar prevziat' a zaplatit' kúpnu cenu.

11.

DODACIE PODMIENKY

1.     Predávajúci zabezpečí dodávku tovaru kupujúcemu podľa platných rozvozových plánov

predávajúceho. Predávajúci dodá kupujúcemu tovar v deň uvedený v objednávke za
podmienky, že kupujúci doručí predávajúcemu objednávku najneskôr 24 hod. pred dňom
rozvozu. V prípade, že deň dodania uvedený v objednávke nie je dňom rozvozu podľa
rozvozových plánov, deň dodania kupujúci neuviedoi alebo ak kupujúci nedodržal lehotu
na predloženie objednávky, predávajúci dodá kupujúcemu tovar pri najbližšom rozvoze
za splnenia lehôt na doručenie objednávok.

2.    Kupujúci uvedie v objednávke množstvo, druh a cenu tovaru, dátum dodávky, presnú
adresu miesta dodania toväru, číslo odberateľa, objednávku podpíše a opečiatkuje.
Pokiaľ kupujúci v objednávke cenu tovaru neuvedie, platí cena podľa platného cenníka
tovarov predávajúceho. Objednávky bude kupuj.úci doručovat' (resp. oznamovat')

predávajúcemu telefonicky, faxom, e-mailom alebo poštou.

3.     Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný prezriet` dodávaný tovar kvalitatívne aj
kvantitatívne za prítomnosti zástupcu predávajúceho a prevziat` tovar v súlade
s objednávkou. Správnost` údajov na dodacom liste kupujúci potvrdí písomne na
dodacom liste. Kupujúci nie je oprávnený robit' opravy údajov v dodacom liste.

4.    Kupujúci sa zaväzuje na kontrolu množstva dodávari``ého tóvaru používat' platné
ociachované váhy s váživost'ou, ktorá zodpovedá dodávaným množstvám.



111.

CENA A PLATOVNÉ PODMIENKY
1.    Cena tovaru je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z.

o cenách a bude uvedená v dodacom liste podľa ponukového listu predávajúceho.

2.    Ponukový list predávajúceho s uvedením aktuálnych platných cien je prílohou tejto
zmluvy. Zmeny cien oznámi predávajúci kupujúcemu najneskôr 3 dni pred jeho

platnosťou zaslaním nového ponukového listu a to faxom alebo mailom. Oznámením
zmeny cien tovaru kupujúcemu sa nová cena stáva súčast'ou tejto zmluvy ako dohoda
0 Cene.

3.    Kupujúci uhradí kúpnu cenu na základe faktúry vystavenej predávajúcemu. Faktúru

predávajúci odošle kupujúcemu najneskôr do 3 dní od dodania tovaru, pokiaľju
predávajúci neodovzdá súčasne s dodávkou tovaru. V pri'pade pochybností sa má za to,
že faktúra bola doručená v 3. deň po jej odoslaní.

4.    Kupujúci uhradí kúpnu cenu (s presnost'ou na centy) v lehote splatnosti faktúry
do 7 dní od obdržania faktúry na účet pľedávajúceho.  Kupujúci sa zaväzuje uvádzat' pri
úhrade ako variabilný symbol číslo faktúry a každú faktúru uhrádzat` sam®statne      (t.j.
nie viac faktúr kumulovane). V prípade nesprávnej fakturácie v časti ceny sa oprava
uskutoční vyhotovením dobropisu resp. t'archopisu. V prípade nesprávnej fakturácie
v ostatných častiach vystaví a doručí predávajúci na základe reklamácie kupujúceho
novú, správnu faktúru.

5.     Kupujúci je povinný pri platobnom styku používat' bankové spojenie uvedené v záhlaví
tejto zmluvy. Zmenu bankového spojenia je povinný kupujúci predávajúcemu
bezodkladne oznámit`.

6.     Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripi'sania peňažnej sumy na účet

predávajúceho uvedený vo faktúre. Ak sa kupujúci dostane do omeškania so zaplatením
kúpnej ceny, je povinný zaplatit' predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % denne
z neuhradenej časti kúpnej ceny. Po dobu, po ktorú je kupujúci v omeškaní s platením
kúpnej ceny, je predávajúci oprávnený pozastavit' dodávky objednaného tovaru.

IV.

VADY TOVARU, ZÁRUČNÉ PODMIENKY

1.    Predávajúci zodpovedá, že dodávaný tovar bude v čase odovzdania zodpovedat` platným

právnym predpisom SR. Kupujúci sa zaväzuje tovar skladovaťa predávať v súlade
s platnými predpismi SR. Ak kupujúci pri preberaní tovaru zistí vady dodávaného tovaru,

je oprávnený takýto tovar neprevziat'.

2.    V prípade neprevzatia tovaru z dôvodu vád, vypíše prítomný zástupca predávajúceho na
tento tovar (alebo jeho čast') návratku s popisom vád. Návratka v tomto prípade nahrádza
reklamáciu. V prípade zistenia váhových rozdielov kupujúci okamžite telefonicky vyzve

predávajúceho, aby sa dostavil k doriešeniu reklamácie.



3.    Za skryté vady zistené v záručnej dobe (doba konečnej spotreby) predávajúci zodpovedá
len keď boli spôsobené porušením jeho povinností. Reklamácie skrytých vád zistených
v záručnej dobe (dobe konečnej spotreby) kupujúci uplatní u predávajúceho bez
zbytočného odkladu telefonicky s následne písomnou reklamáciou, faxom, elektronickou

poštou, pričom je povinný zabezpečit' uskladnenie reklamovaného tovaru tak, aby
nedošlo k jeho ďalšiemu poškodeniu.

V.

TRVANIE ZMLUW

1.    Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.7.2017 -30.6.2018.

2.    Každá zmluvná strana je oprávnená zmluvu vypovedat` s 1 mesačnou výpovednou
lehotou, ktorá začína plynút' prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.

3.    V prípade, že niektorá zo zmluvných strán poruší akúkoľvek povinnosťz`tejto zmluvy,

poškodená zmluvná strana je oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť.

VI.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.    Zmluva nadobúda platnosť a účinnost' dňom podpisu zmluvných strán.

2.    Zmluva môže byť menená a doplňovaná len formou očíslovaných dodatkov podpi'saných
oboma zmluvnými stranami.

3.    Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu.

4.    Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, jej celému

obsahu porozumeli, považujú ho za zrozumiteľný a určitý, a na znak toho túto zmluvu
v slobodnej vôli vlastnoručne podpisujú.

Vžiline,   dňa           Áž.C``  ÁL€,J',Ž

Predávajúci:

VSJNiJťrľe,ďiňia     ,}ť>ť. }Ú.1í
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