KÚPNA

ZMLUVA

uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi

Predávajúcim:

JINEX, s. r. o.,
so sídlom M . Rázusa 15/3930, 010 01 Žilina,
Slovenská republika
IČO: 36 382 671
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 11356/L
v zastúpení konateľom Jiŕím Nedzbalom

Kupujúcim:

OBEC PREDMIER, ŠJ PREDMIER
so sídlom: 013 51 Predmier
bankové spojenie: SUBA
č. ú.: 1634729658/0200
IČO: 321567 DIČ: 2020618534
Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia okresného úradi^ v,
Štatutárny orgán: riaditeľka školy efawsfa oket /y. Ui (ú*, G t

I.
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy sú dodávky mäsa a mäsových výrobkov /ďalej len tovar/
do predajní kupujúceho. Dodávka tovaru sa uskutoční na základe písomnej, faxovej alebo
telefonickej objednávky kupujúceho, ktorý v objednávke špecifikuje množstvo a druh
objednaného tovaru.
Zmluvné strany sa dohodli na tom, že po dobu trvania zmluvného vzťahu, bude
kupujúci od predávajúceho priebežne na základe objednávky odoberať tovar, ktorý sa mu
predávajúci zaväzuje na základe objednávky dodávať. Konkrétny druh tovaru, jeho
množstvo, kvalita a ďalšie požadované vlastnosti budú bližšie špecifikované v objednávke
kupujúceho.
Kupujúci sa zaväzuje za dodaný tovar priebežne platiť dohodnutú kúpnu cenu vo
výške a v lehotách podľa tejto zmluvy.

-2.II.
Kúpna cena
Zmluvné strany sa dohodli na tom, že cena každej dielčej dodávky tovaru bude
dohodnutá pred jej dodávkou, ktorá bude uvedená v objednávke kupujúceho a zo strany
predávajúceho potvrdená v dodacom liste.
Kupujúci sa zaväzuje za dodávaný tovar priebežne platiť dohodnutú cenu vo výške
a v lehotách stanovených touto zmluvou, v objednávke a v dodacom liste.

III.
Čas plnenia a prevzatie tovaru
Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar uvedený v čl. T. tejto zmluvy do
24 hodín od obdržania objednávky. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať.
Kupujúci je povinný písomne potvrdiť prevzatie tovaru na dodacom liste.
Predávajúci je oprávnený odmietnuť dodávku tovaru kupujúcemu v prípade, že
kupujúci nezaplatil predávajúcemu za predchádzajúce dodávky tovaru.

IV.
Miesto plnenia
Miestom plnenia je prevádzka kupujúceho uvedená v objednávke. Tovar bude
dodaný j eho prevzatím kupujúcim.
V.
Platobné podmienky
Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným
splnením jeho záväzku. Platba bude uskutočnená na základe faktúry predávajúceho.
Faktúra musí obsahovať obvyklé náležitosti ajej súčasťou bude dodací list. Kupujúci sa
zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu najneskôr do 7 dní od obdržania faktúry na účet
predávajúceho. Zaplatením sa rozumie pripísanie fakturovanej kúpnej ceny na účet
predávajúceho.
Strany sa dohodli, že úrok z omeškania za oneskorené zaplatenie faktúry činí 0,1 %
za každý deň omeškania. Kupujúci je oprávnený faktúru, ktorá obsahuje nesprávne údaje,
vrátiť predávajúcemu na opravu do 3 dní od jej doručenia.

-3.VI.
Doba trvania zmluvy
Táto zmluva bola uzavretá do 30.6.2014
VIL
Zodpovednosť za vady tovaru
Pre zmluvné strany budú platiť ustanovenia § 422 a nasl. Obchodného zákonníka,
ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady. Zjavné vady predmetu plnenia musí
kupujúci reklamovať u predávajúceho pri dodávke tovaru. Vady, ktoré nie sú známe pri
dodávke tovaru, musí kupujúci reklamovať do 24 hodín od ich zistenia. Pri dodávanom
tovare, na ktorý predávajúci poskytuje záruku uvedenú na obale výrobku od výrobcu,
kupujúci je povinný vady reklamovať do 24 hodín od ich zistenia, najneskôr do konca
záručnej lehoty. Písomná reklamácia musí obsahovať aspoň tieto údaje:
- druh dodaného tovaru,
- dátum dodania tovaru,
- opis vady tovaru a ako sa prejavuje,
voľbu nároku.

VIII.
Obaly a balenie
Mäsové výrobky môžu byť balené obvyklým spôsobom od výrobcu. Použité obaly
dodaného tovaru sú určené na jednorazové použitie. Kupujúci je povinný na zjavné
porušenie obalov upozorniť predávajúceho na mieste dodávky tovaru a spísať o tom
zápisnicu.

IX.
Doklady potrebné na prevzatie tovaru
Predmet plnenia bude realizovaný spolu s dodacím listom.

X.
Nebezpečenstvo škody na tovare
Pre otázky nebezpečenstva škody na tovare platia ustanovenia § 455 - 457
Obchodného zákonníka.

-4.XI.
Záverečné ustanovenia
Zmluvné strany sa zaväzujú učiniť všetky opatrenia pre zmierne vyriešenie
všetkých sporov, nezhôd a reklamácií spojených s týmto kontraktom.
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky majetkové spory, ktoré vznikli alebo
v budúcnosti vzniknú z tejto zmluvy, sa budú rozhodovať pred jediným rozhodcom
v rozhodcovskom konaní pred Stálym rozhodcovským súdom ARBITER, zriadeným pri
právnickej osobe LICITOR group, a.s., so sídlom: Tajovského 5, 010 01 Žilina, ICO: 36
421 561, a to za podmienok a podľa pravidiel, vymedzených Štatútom Stáleho
rozhodcovského súdu ARBITER a jeho Rokovacím poriadkom.
Táto zmluva a všetky práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce sa riadia
právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Zmluvu je možné zmeniť alebo zrušiť len vzájomnou dohodou zmluvných strán
písomnou formou. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.
Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po
jednom rovnopise.

V Žiline

dňa

/. // /<?/J

OBEC PREDMIER
^

JINEX, s.r.o.

predávajúci

013 51 Predmier

kupujúci

