Pobočka: PU, FS

Kúpna zmluva číslo F201/2012
uzatvorená v zmysle ustanovenia §409 a nasl. Obchodného zákonníka medzi
(opis)
ATC-JR, s r.o. so sídlom: Vsetínska cesta 766, 02001 Puchov,
IČO: 35760532, DIČ: 2020231939, IČ DPH: SK2020231939,
bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.,

číslo účtu:

2624420141/1100
1637380957/0200

VÚB, a.s.,

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, odd.: Sro, VI. č.: 13324/R,
štatutárni zástupcovia: Ing. Jaroslav Útly, Rastislav Útly - konatelia,
zastúpená: Katarína Pastorková - manažérka kľúčových zákazníkov
(ďalej len „predávajúci“)
a

Materská škola so sídlom: Mierová 315/10, 017 01 Považská Bystrica
Elokované pracoviská:
Školská jedáleň Mierová 315/10
Školská jedáleň Milochov 224
Školská jedáleň Orlové 94
IČO: 42276616
DIČ:2023583254
bankové spojenie: Primá banka Slovensko, a. s.. číslo účtu: 0762348003/5600
štatutárny(i) zástupca(ovia): Mgr. Anna Štefinová - riaditeľka
(ďalej len „kupujúci“).
Článok I. - Predmet zmluvy
1.

Predmetom

tejto

zmluvy

je

dodávanie

najmä

potravinárskeho

tovaru

zo

sortimentu

predávajúceho

kupujúcemu. Predávajúci sa zaväzuje na základe objednávky kupujúceho dodávať kupujúcemu takýto tovar
a previesť na neho vlastnícke právo k dodanému tovaru. Kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar prevziať
a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.
2. Všetok potravinársky tovar, ktorý je predmetom tejto zmluvy spĺňa požiadavky stanovené Zákonom o
potravinách, Potravinovým kódexom SR a ostatnou potravinovou legislatívou platnou na území Slovenskej
republiky.
Článok II. - Kúpna cena
1.

Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena za dodaný tovar bude určená dohodou zmluvných strán
a vychádza z aktuálneho cenníka predávajúceho platného ku dňu objednania. Kúpna cena bude stanovená
v oficiálnej mene Slovenskej republiky vrátane dopravy tovaru na miesto plnenia a sprievodných dokladov
potrebných k prebratiu tovaru a jeho používaniu.

Článok III. - Objednávka
1. Objednávka kupujúceho na základe ktorej má byť dodaný tovar sa stáva záväznou dňom jej potvrdenia
predávajúcim.

2. Objednávku zadáva kupujúci osobne u reprezentanta predávajúceho, telefonicky, e-mailom alebo faxom na
príslušných kontaktoch predávajúceho, a táto musí obsahovať:
- označenie kupujúceho (obchodné meno, IČO, IČ DPH, meno osoby zadávajúcej objednávku so spätným
telefonický m kontaktom a e-mailom);
- presné označenie tovaru a množstva, ktorý touto objednávkou kupujúci žiada dodať;
- označenie dodacieho miesta na území Slovenskej republiky, na ktoré sa má tovar dodať;
- požadovaný termín dodania tovaru;
- pri písomnej forme objednávky (osobne alebo faxom) aj pečiatku kupujúceho, podpis oprávnenej osoby
s uvedením čitateľného mena, priezviska a funkcie, a dátum vystavenia objednávky.
Článok IV. - Dodanie tovaru
1. Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v termíne a na dodacie miesto tak, ako sú určené v záväznej
objednávke, ak sa nedohodnú inak alebo požadovaný termín, resp. dodacie miesto nenarušuje distribučný
štandard predávajúceho.
2.

Prevzatie tovaru potvrdí kupujúci na faktúre, ktorá je zároveň dodacím listom tak, že uvedie čitateľné meno
a priezvisko oprávnenej osoby, ktorá prevzala tovar, podpis tejto osoby a pečiatku, čím potvrdzuje, že mu bol
dodaný tovar v súlade s objednávkou. Ak nemá osoba oprávnená na prevzatie tovaru k dispozícii pečiatku, je
povinná čitateľne dopísať aj číslo svojho občianskeho preukazu alebo pasu, inak zástupca predávajúceho nie
je povinný tovar odovzdať a nebude sa to považovať za nedodržanie dodania zo strany predávajúceho.

3.

Okamihom potvrdenia faktúry kupujúcim sa povinnosť predávajúceho dodať tovar považuje za splnenú a na
kupujúceho prechádza nebezpečenstvo škody na dodanom tovare.

4.

Kupujúci je povinný spolupracovať s predávajúcim a najmä vytvoriť mu potrebné podmienky tak, aby
predávajúci mohol splniť svoju povinnosť dodať tovar včas a riadne.

Článok V. - Vlastnícke právo, platobné a iné podmienky
1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu v termíne splatnosti podľa faktúry
vystavenej predávajúcim. Splatnosť faktúr je 14 dní.
2.

Povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu sa považuje za splnenú dňom pripísania celej kúpnej ceny vrátane
DPH

na

účet

predávajúceho.

Týmto

momentom

prechádza

vlastnícke

právo

k

dodanému

tovaru

na

kupujúceho
3.

V prípade, že predávajúci eviduje minimálne jednu dodávku ako neuhradenú kupujúcim, má právo nedodať
kupujúcemu ďalší tovar. Ak je kupujúci v omeškaní s úhradou faktúr viac ako 14 dní po lehote splatnosti,
považuje sa to za závažné porušenie zmluvných podmienok zo strany kupujúceho.

Článok VI. - Trvanie a zánik zmluvy
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a je platná odo dňa jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
2.

Zmluvné strany môžu vypovedať túto zmluvu písomnou výpoveďou. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína
plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej
zmluvnej strane.

3.

Predávajúci má právo okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade, že došlo zo strany kupujúceho k závažnému
porušeniu zmluvných podmienok, a to najmä podľa článku V. bod 3. a článku VII. bod 1. Takéto odstúpenie
je platné okamihom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy kupujúcemu. Oznámenie o odstúpení od
zmluvy sa považuje za doručené dňom uloženia na doručovacej pošte kupujúceho.

Č l á n o k VII. - Osobitné ustanovenia

1.

Kupujúci je povinný oboznámiť predávajúceho so svojimi identifikačnými údajmi ako sú IČO, DIČ, IČ
DPH, bankové spojenie a predložiť predávajúcemu aktuálny výpis z obchodného registra alebo výpis zo
živnostenského registra alebo iný dokument preukazujúci právnu subjektivitu organizácie a jej štatutárny
orgán. Taktiež je kupujúci povinný oboznámiť predávajúceho so zmenami v týchto dokumentoch alebo
v spoločnosti. Kupujúci je povinný okamžite oznámiť predávajúcemu, že bol podaný návrh na vyhlásenie
konkurzu alebo, že vstúpil do likvidácie. Ak kupujúci nesplní tieto povinnosti, predávajúci je oprávnený
okamžite odstúpiť od zmluvy.

2.

Objektívne príčiny a vyššia moc sú dôvodom k odkladu plnenia zmluvných povinností na strane
predávajúceho po dobu a v rozsahu účinnosti uvedených udalostí. To isté platí, aj keď uvedené udalosti
nastali u subdodávateľov. Objektívnou príčinou a vyššou mocou sa rozumejú najmä prírodné katastrofy,
zásahy štátu, prevádzkové, dopravné a energetické poruchy, štrajk, výluky ako aj ďalšie objektívne prekážky
na strane predávajúceho.

3.

Zmluvné strany sa dohodli, že obsah tejto zmluvy ako aj všetkých dokumentov súvisiacich s ich spoluprácou
(najmä cenníky, akciové ponuky a iné) sú obchodným tajomstvom.

Článok VIII. - Záverečné ustanovenia
1.

Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného
zákonníka v platnom znení a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

2.

Zmluvné strany sa dohodli, že sa primárne pokúsia vyriešiť všetky prípadné spory, ktoré vzniknú
realizovaním obchodného vzťahu podľa tejto kúpnej zmluvy, mimosúdnou cestou, inak všetky spory, ktoré
vzniknú

z

tejto

zmluvy,

vrátane

sporov

o

jej

platnosť,

výklad

alebo

zrušenie,

budú

riešené

pred

Rozhodcovským súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave podľa jeho základných
vnútorných právnych predpisov. Strany sa podrobia rozhodnutiu tohto súdu. Jeho rozhodnutie bude pre
strany záväzné.
3.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy možno vykonať iba formou písomnej dohody zmluvných strán. Prípadné
zmeny a doplnky budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, každý
s platnosťou originálu.

4.

Vstúpením tejto zmluvy do platnosti sa rušia všetky predchádzajúce dojednania v iných zmluvách a
dohodách uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim pred uzatvorením tejto zmluvy.

5.

Zmluvné strany prehlasujú, že obsah zmluvy im je zrozumiteľný, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, na
znak čoho ju podpisujú. Osoby zastupujúce zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené konať v mene
zmluvných strán.

V Púchove 02.09.2012

