KÚPNA

Z M L UV A

/§ 409 a nasl. Obchodného zákonníka/
čl. I.
Zmluvné strany
PREDAVAJÚCI
Obchodné meno
Sídlo :
Štatutárny zástupca, funkcia :
IČO :
DIČ :
IČ DPH:
Bankové spojenie :
Číslo účtu :

ERIK, s. r. o.
Pri Krásnej 3, Košice 040 12
Miroslav Jaško, Milan Haluška
36177083
2020044609
SK2020044609
SLSP a. s. Košice
SK910900 0000 0004 40084455

/ďalej len predávajúci/
KUPUJÚCI
Obchodné meno :
Sídlo :
Štatutárny zástupca, funkcia :
IČO :
DIČ :
Bankové spojenie :
Číslo účtu:

Školský internát, Považská 7
Považská 7, 040 11 Košice
Mgr. Ivana Belejová, poverená vedením ŠI
00 606 821
202 173 9588
Štátna pokladnica
SK92 8180 0000 00700 0212 654

/ďalej len kupujúci/
čl. II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je predaj: „Mäso a mäsové výrobky“ priebežne, podľa požiadaviek
kupujúceho.
2. Požiadavky kupujúceho musia byť predávajúcemu nahlásené min. 24 hod. pred termínom
dodávky.
3. Predávajúci zodpovedá za kvalitu mäsa a mäsových výrobkov, ktorá musí byť v súlade
s platnými predpismi, t.j. mäso dostatočne vychladené max. teplota 10 °C, bez zmyslových zmien.
4. Doba spotreby:
- výsekového mäsa 3 dni
- vnútorností a kostí 24 hod
- drobných mäsových výrobkov 10 dní
- ostatných mäsových výrobkov vyznačená na obaloch.
5. Predávajúci zabezpečí rozvoz tovaru v rámci hygienických predpisov.
6. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať na dojednanom mieste a za prevzatý tovar
uhradiť dohodnutú cenu na základe tovarovej faktúry.
čl. III.
Dodacie podmienky
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar priebežne, podľa písomne alebo telefonicky

uplatnených požiadaviek.
2. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu v deň prevzatia tovaru alebo najneskôr do 24 hodín po
prevzatí tovaru.
čl. IV.
Cena dodávky
Predávajúci sa zaväzuje Kupujúcemu dodávať tovar v kúpnych cenách uvedených v Prílohe č. 5 (v
zmysle prieskumu trhu zo dňa 19. 08. 2019), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
Cenu tovaru je možno meniť na základe zmien obchodných podmienok vyplývajúcich
zo všeobecne záväzných právnych noriem, napr. zmien DPH, daňových odvodov a to
formou priložených aktuálnych cenníkov, platných v čase predaja, odsúhlasených oboma
zmluvnými stranami formou písomného dodatku k zmluve.
Zmeny ceny tovaru sú možné len po zvýšení nákladov predávajúceho súvisiacich s dodávaným
sortimentom tovaru. V prípade, že cena za dodaný tovar bude vzhľadom k cene uvedenej v cenníku
nižšia, nebude sa zmena ceny riešiť formou písomných dodatkov k zmluve.
čl. V.
Platobné podmienky
Zmluvné strany sa dohodli na platbe prevodným príkazom za dodaný tovar, na základe tovarovej
faktúry vystavenej dodávateľom. Doba splatnosti faktúr je 14 dní.
čl. VI.
Termín dodania
1, Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar, kupujúcemu podľa potrieb kupujúceho.
2, Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu všetku potrebnú súčinnosť na prevzatie tovaru na
určenom mieste a potvrdenie prevzatia tovaru.
3, Strany sa dohodli, že na každú dodávku bude vyhotovený samostatný dodací list, ktorý kupujúci
alebo ním poverená osoba potvrdí (dátum a hodina prevzatia tovaru, podpis).
čl. VII
Reklamačné podmienky
1, Reklamácia musí byť vždy písomná. Na požiadanie predávajúceho je kupujúci povinný
predajúcemu alebo ním určenej osobe doložiť vzorku alebo celý reklamovaný tovar.
čl. VIII.
Porušenie zmluvy
1. Zmluvné strany za porušenie zmluvy považujú hlavne:
- neplnenie objednávok predávajúceho v požadovanom termíne a sortimente
- nedodržanie doby splatnosti kupujúcim.
2. Ak kupujúci neuhradí faktúru v zmysle čl. V. tejto zmluvy v dobe splatnosti, predávajúci môže
dočasne prestať s plnením tejto zmluvy až do uhradenia dlžnej sumy.
3. Predávajúci je oprávnený vymáhať za oneskorené úhrady faktúr úroky z omeškania vo výške
0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
čl. IX.
Záverečné ustanovenia
1.Táto zmluva sa vyhotovuje v písomnej forme, v dvoch vyhotoveniach a akákoľvek zmena, môže

byť urobená len písomnou formou ako dodatok tejto zmluvy, podpísaná oboma zmluvnými
stranami.
2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú platnú od 01. 09. 2019 do 31. 08. 2020 s možnosťou
výpovede v 1-mesačnej výpovednej dobe, ktorá začína plynúť od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po
doručení výpovede.
3. Zmluvné strany zároveň prehlasujú, že si zmluvu prečítali, s obsahom jednotlivých bodov
súhlasia, rozumejú jej, uzatvárajú ju slobodne, čo potvrdzujú svojim podpisom, a že táto zmluva
nebola dohodnutá v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok.
4. Ďalšie vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka.
5. Predávajúci a zástupcovia predávajúceho (ak ide o fyzické osoby) týmto dávajú súhlas
kupujúcemu, aby ich osobné údaje uvedené v tejto zmluve spracúval kupujúci pre svoje potreby po
dobu účinnosti tejto zmluvy a jej úschovy a archivácie podľa všeobecne záväzných právnych
predpisov a interných predpisov kupujúceho. Tento súhlas možno odvolať pred uplynutím vyššie
uvedenej doby len po predchádzajúcom písomnom súhlase kupujúceho.
6. Táto zmluva (vrátane jej prípadných dodatkov) je povinne zverejňovaná zmluva podľa
ustanovení § 5a zákona o slobodnom prístupe k informáciám (zákona č. 211/2000 Z. z. v znení
neskorších predpisov) v spojení s ustanoveniami § 47a Občianskeho zákonníka (zákona č. 40/1964
Zb. v znení neskorších predpisov). Predávajúci súhlasí so zverejnením tejto zmluvy (vrátane jej
prípadných dodatkov) pričom predávajúci tiež disponuje písomným súhlasom inej dotknutej osoby
(osoby konajúcej za predávajúceho) na zverejnenie jej údajov v tejto zmluve a to zverejnenie
predávajúceho počas trvania jeho povinnosti podľa § 5a ods. 1 a 6 a § 5b zákona o slobodnom
prístupe k informáciám; tento súhlas možno odvolať len po predchádzajúcom písomnom súhlase
predávajúceho.

Košice, dňa 23. 08. 2019

.............................................................
predávajúci

Košice dňa 27. 08. 2019

.......................................................
Mgr. Ivana Belejová
poverená vedením ŠI

