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ZMLUVA

o dodávke tovaru.

Predávajúci: TAPOS, Trnavská poľnohospodárska spoločnosť, s.r.o.
Zelenečská 28
91702 TRNAVA
zastúpená: Ing.Miroslav Hríbik riaditeľ
IČO: 34114696
IČO DPH: SK 2020393243
Bankové spojenie: UNICREDIT BANK

6603735003/1111

Kupujúci: Reedukačné centrum
91905 TRSTÍN 335
konajúca prostredníctvom: Mgr. Blaško Miloš
IČO: 00163317
Bankové spojenie: ŠTÁTNA POKLADNICA

7000089270/8180

Predmet zmluvy
1. Dodávka a predaj čerstvého výsekového bravčového a hovädzieho mäsa do

školskej jedálne podľa vopred nahlásených a odsúhlasených objednávok.
2. Predmet a miesto plnenia Reedukačné centrum, Trstin 335
3. Kvalitatívne parametre ( mäso zodpovedá norme o výsekovom mäse

a prípadne výrobkov)

Práva a povinnosti predávajúceho
Predávajúci je povinný dodávať tovar podľa podmienok tejto zmluvy

a všeobecných právnych podmienok splňajúcich kritéria hygieny a nezávadnosti
dodávaného tovaru.
Predávajúci je povinný dodávať jednotlivé druhy tovaru podľa vopred nahlásených
a odsúhlasených objednávok s výhradou, že dodávka vybraného tovaru nebude zo
strany dodávateľa možná, možnosť náhradného druhu tovaru, po odsúhlasení oboch
strán.

Práva a povinnosti kupujúceho
Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú podľa

druhu dodávky. Aktuálny cenník dodávaného tovaru bude vždy prílohou kúpnej
zmluvy.
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Splatnosť ceny
Kúpna cenaje stanovená dohodou zmluvných strán podľa aktuálneho cenníka.

Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu alebo faktúru so 14 dňovou splatnosťou.
Predávajúci v prípade omeškania úhrady faktúry zo strany kupujúceho môže uplatniť
úroky z omeškania vo výške 0,04 % z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania
platby. V prípade vyúčtovania úrokov z omeškania predávajúcim sa kupujúci
zaväzuje ich uhradiť. Ceny uvedené v cenníku sú ceny konečné s DPH.

Odstúpenie od zmluvy
Od tejto zmluvy môže ktorákoľvek zmluvná strana odstúpiť len po súhlase

druhej strany.

Riešenie rozporov
Prípadné zmeny vzniknuté pri plnení tejto zmluvy budú zmluvné strany

prednostne riešiť dohodou.

Doba trvania zmluvy
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od dňa 1.11.2014 do 31.10.2015.

Záverečné ustanovenia
Zmeny alebo doplnky ustanovené v tejto zmluve je možné urobiť len so

súhlasom zmluvných strán formou písomných doplnkov. Vzťahy neupravené touto
zmluvou sa budú posudzovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka
a príslušných právnych predpisov. Zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, každej
strane po 1 vyhotovení. Zmluva nadobúda účinnosť odo dňa jej podpisu oboma
zmluvnými stranami. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej
obsahu porozumeli a na znak toho, že zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli,
podpísali.
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