
KÚPNA ZMLUVA

uzatvorená podľa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka č 513/1991 Zb., v platnom znení medzi:

MARKET CENTRUM, s.r.o., Gessayova 2598/10, 851 03, Bratislava
Prevádzka: Púchovská 16, 831 06, Bratislava

IČO: 46 448 438 DIČ: 2023390325 IČ DPH: SK 2023390325

Bankové spojenie: UniCredit Bank, l-Ban: SK04 1111 0000 0013 4581 8005 Swift: UNCRSKBX

Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sro, vložka č.: 77769/B
V zastúpení: Milan Mozolák

ďalej a k o pre d á vaj ú ci

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých - INTEGRA, Tylova 21, 831 04 Bratislava
Prevádzka (miesto dodania): .
IČO: 30843251 DIČ: 2020872601 IČ DPH: .iC .

Zapísaná/vedená: Obchodný register Okresného súdu Bratislava l, oddiel: .
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ďalej a k o k u p u j Ú c i

po prehlásení, že sú spôsobilí na právne úkony, uzavreli v zmysle ust. § 409 a nasl. Obchodného zákonníka túto kúpnu zmluvu

Čl. l.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je predaj potravinárskeho a nepotravinárskeho tovaru podľa záväznej objednávky kupujúceho u prideleného
Obchodného zástupcu alebo telefonicky na Cali centre 02/ 6353 7683, alebo e-mailomobj@marketcentrum.sk. vychádzajúcej z aktuálneho ponukového
listu. Predávajúci sa zaväzuje plniť požiadavky kupujúceho podľa objednávok v požadovanom množstve a kvalite.

2. Predávajúci sa zaväzuje dodať na svoje náklady požadovaný tovar spolu s dokladmi k nemu sa vzťahujúcimi, kupujúcemu do miesta plnenia,
ktoré kupujúci určí vo svojej objednávke a kupujúci sa zaväzuje tento tovar prevziať, jeho prevzatie potvrdiť predávajúcemu na dodacom liste a zaplatiť
kúpnu cenu predávajúcemu podta čl. II. tejto zmluvy.

3. Vlastnícke právo k tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho až dňom zaplatenia celej kúpnej ceny.

Čl.II.
Kúpna cena tovaru a platobné podmienky

1. Cena tovaru je stanovená dohodou v zmysle platného a aktuálneho cenníka.
2. S cenovou ponukou uvedenou v cenníku, ktorý predkladá predávajúci, kupujúci v celom rozsahu súhlasí.

3. Kupujúci bude za tovar platiť na základe faktúry (daňového dokladu), hotovostného dokladu, fiškálneho dokladu, vystaveného
predávajúcim na základe potvrdeného dodacieho listu, resp. faktúry.

4. Kupujúci je povinný zaplatiť za tovar predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu najneskôr do konca lehoty splatnosti. Dátum splatnosti
faktúry bude uvedený na faktúre (daňovom doklade). Kupujúci sa zaväzuje tútj splatnosť dodržať, pričom za deň zaplatenia faktúry sa považuje deň
pripísania dlžnej sumy na účet predávajúceho. Dohodnutá splatnosť faktúry je:i'ldní.

5. Faktúra musí obsahovať: číslo faktúry, dátum zdanítetného plnenfa, dátum splatnosti, presnú adresu firmy, I~O, DR( bankové spojenie,
číslo účtu, podrobnú špeclfikáciu predmetu fakturácie, cenu bez DPH, výšku a sadzbu DPH a cenu vrátane DPH.

ČI. III.

•



Odovzdanie tovaru

1. Predávajúci sa zaväzuje riadne plniť túto zmluvu v dohodnutom rozsahu predmetu plnenia a v dohodnutom dodacom termíne. Dodržanie
dodacej lehoty je závislé od riadnej a včasnej súčinnosti kupujúceho s predávajúcim. Termín dodania tovaru bude vždy odsúhlasený obidvoma
zmluvnými stranami.

2. Kupujúci prevezme od predávajúceho tovar na základe dodacieho listu resp. faktúry, na ktorom potvrdí jeho prevzatie a zaznamená
prípadné rozdiely a vady. Tovar bude dodávaný v obaloch predpísaných a obvyklých pre jednotlivé druhy dodávaného tovaru v obchodnom styku.
Riešenie finančných obalov bude prebiehať výmenným spôsobom ( t.j. kus za kus), poklaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak ..

1::1. IV.
Nebezpečenstvo škody na tovare

1. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho okamihom odovzdania tovaru kupujúcemu.
2. Do okamihu odovzdania tovaru kupujúcemu, za všetky škody na tovare ručí predávajúci.

I::I.V.
Zodpovednosť za vady tovaru

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v kvalite, kde je zabezpečená zhoda vlastností typov výrobkov s určenými technickými požiadavkami
a kde sú ich zhody posudzované autorizovanými a akreditovanými osobami a pracoviskami, ktorý má minimálne 2/3 záručnej doby, pričom vo
výnimočných prípadoch sa môžu zmluvné strany dohodnúť aj na inej záručnej dobe pri dodávke tovaru.

2. Kupujúci je povinný dodaný tovar si prehliadnuť bez zbytočného odkladu po jeho dodaní na miesto určenia a v prípade zistenia
kvalitatívnych a kvantitatívnych vád tovaru, je povinný tieto vady písomne oznámiť predávajúcemu do 3 dní odo dňa dodania tovaru. Skryté vady, ktoré
neboli zistené pri takto vykonanej prehliadke alebo sa prejavili neskôr u kupujúceho, je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu bez zbytočného
odkladu po ich zistení.

3. Predávajúci zodpovedá za akosť tovaru počas vyznačenej dlžkv doby spotreby na obale dodaného tovaru. Zodpovednosť predávajúceho
za tieto vady nevzniká, ak boli spôsobené kupujúcim v dôsledku nevhodného zaobchádzania s tovarom a jeho nedostatočne zabezpečenou ochranou zo
strany kupujúceho ( požiadavka temperovaného skladu a pod.), aká zodpovedá charakteru dodaného tovaru alebo inými vonkajšími vplyvmi.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že inak sa zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka.

1::1. VI.

Nadobudnutie vlastníckeho práva

1. Zmluvné strany sa dohodli, že predmet tejto zmluvy je výhradným vlastníctvom predávajúceho až do zaplatenia celej dohodnutej ceny za
dodaný predmet zmluvy. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru, ktorý mu bol odovzdaný až úplným zaplatením kúpnej ceny t.j. zmluvnej ceny,
ktorá bude pri jednotlivých dodávkach tovaru uvedená na vystavených faktúrach (daňových dokladoch) predávajúcim.

1::1. VII.
Zmluvné pokuty

2. Ak kupujúci neuhradív dohodnutých termínoch podľa čl. II. ods. 4 tejto zmluvy kúpnu cenu v zmysle vystavenej faktúry, môže si predávajúci
uplatniť právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny dodaného tovaru za každý deň omeškania.

1::1. VIII.
Doba trvania zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára po dohode zmluvných strán medzi kupujúcim a predávajúcim na dobu neurčitú.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu možno ukončiť dohodou zmluvných strán k dohodnutému dňu alebo ju môže ktorákoľvek zo

strán bez uvedenia dôvodu vypovedať, pričom výpoveď musí byť písomná a musí sa druhej strane doručiť.
3. Výpovedná doba je pre obe zmluvné strany dvojmesačná a začína plynúť prvým kalendárnym dňom v mesiaci nasledujúcom po mesiaci,

v ktorom bola výpoveď druhej strane doručená a končí uplynutím posledného kalendárneho dňa druhého mesiaca.
4. V prípade porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy jednou zo zmluvných strán, je druhá zmluvná strana oprávnená zmluvu

vypovedať, pričom v tomto prípade plynie desaťdňová výpovedná lehota, ktorá začína plynúť odo dňa doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej
strane.

1::1. IX.
Záverečné ustanovenia

1. Všetky ostatné ujednania, ktoré nerieši táto kúpna zmluva sa budú riadiť podľa Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov.

2. Všetky zmeny a dodatky k tejto zmluve musia mať písomnú formu a musia byť schválené obidvomi zmluvnými stranami.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden exemplár.
5. Účastníci tejto zmluvy po jej prečítaní výslovne prehlásili, že táto bola spísaná a uzavretá podľa ich pravej a slobodnej vôle, že ju neuzavreli

v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

V Bratislave, dňa ... 1.fC!.~~ V M. ,dňa .. {f(;"~(t
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