KÚPNA

ZMLUVA

uzatvorená v súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
medzi zmluvnými stranami:

1.

Predávajúci:

Vladimír Majerčák – MEGAS SPOL.
Sídlo: Michalská 18, 060 01 Kežmarok
IČO: 17 202 141
IČ DPH: SK 1020731877
DIČ: 1020731877
Zapísaný: OÚ Kežmarok č.j.: ž.o. 227/1992
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. Poprad
Číslo účtu:
Tel/fax: 052/4685195, 052/4523683
Mobil: 0911 801 569, 0903 801 569
a

2.

Kupujúci:

Domov sociálnych služieb v Legnave
Sídlo: Legnava 72, 065 46 Malý Lipník
Štatutárny zástupca: Mgr. Gabriela Dzubinová
IČO: 00691780
DIČ: 2020715125
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. – pobočka Stará Ľubovňa
Číslo účtu: 8827266110/5600
Tel/fax: 052/ 4286117

I.
Predmet zmluvy a záväzky zmluvných strán
1.
2.
3.
4.
5.

Predmetom tejto zmluvy sú dodávky potravinárskych tovarov objednaných kúpujúcim alebo ním
poverenou osobou na základe ponuky predávajúceho.
Podkladom pre splnenie dodávky je objednávka, ktorú je možné podávať telefonicky, faxom,
prostredníctvom obchodného zástupcu, alebo osobným odberom.
Predávajúci dopraví tovar na svoje náklady do miesta dodania. Miestom dodania je Domov sociálnych
služieb v Legnave, Legnava 72.
Kupujúci sa zaväzuje prevziať od predávajúceho dohodnutý tovar a zaplatiť v čase splatnosti dohodnutú
kúpnu cenu
Kupujúci má právo tovar odmietnúť prevziať a to v prípade nevyhovujúcej hmotnosti a akosti tovaru,
nespĺňajúcej požiadavky vyplývajúce z platných štátnych noriem, hygienických a iných všeobecne
záväzných právnych predpisov.

II.
Platobné podmienky
1.
2.
3.
4.

Kupujúci uhradí kúpnu cenu na základe faktúry vystavenej predávajúcim.
Kupujúci uhradí kúpnu cenu za dodaný tovar podľa cenníka predávajúceho v celkovej výške a včas ,
v dojednanej lehote splatnosti 14 dní od prevzatia tovaru.
Faktúry sa považujú za uhradené dňom, kedy došlo k odpísaniu dĺžnej čiastky z účtu povinnej zmluvnej
strany. Pri úhradách sa bude uvádzať variabilný symbol – číslo faktúry.
Dodávateľ má právo po dobu trvania tejto zmluvy upravovať predajné ceny. Pokiaľ je predajná cena
vyššia ako 10% je toto potrebné dohodnúť osobitným rokovacím konaním zástupcov oboch zmluvných
strán a to písomne, predložením novej cenovej ponuky.

III.
Práva a povinnosti.
1.

Predavajúci ručí, že výrobky ním dodávané zodpovedajú platným normám akosti potravinárskych
výrobkov.

IV.
Záverečné ustanovenia.
1.
2.
3.
4.
5.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.08.2014.
Právne vzťahy, ktoré neustanovuje osobitne táto zmluva, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka
a platnými právnymi predpismi SR.
Zmluva je vyhotovená v 2 orgináloch, po jednom pre každú zúčastnenú stranu.
Obidve strany zhodne vyhlasujú, že zmluvu pred jej podpísaním prečítali a že zmluva bola uzatvorená po
vzájomnom prejednaní slobodne, vážne, nie v tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim
po dni jej zverejnenia na webovom sídle kupujúceho.

V Legnave, 20.08.2013

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

..............................................
kupujúci

