
ZMLUVA

Uzavretá podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka O dodávke mäsa a mäsových výrobkov

l.

Zmluvné strany

Dodávatel': Agrobak, spol.s. r.o.

Zapísaný v: OR-odd.: Sro vložka č.1686/T

Zastúpená: Hruška Peter - konateľ

Adresa: Hlavná 1,92241 Drahovce

IČO: 34132252

IČ DPH: SK2020536012

Telefón: 033/7783514

Banka: UniCredit Bank, a.s.

Č.účtu: 6624970010/1111

IBAN: SK23 111 0000 0066 2497 0010

Odberatel':

Zastúpený: ~r, 6/arťo ~;0r
Adresa: ~e~'hc / ~h-..Pn? ~,qh~
IČO: ~f):lP3J~1")!

IČ DPH: ~(},L 1'17' -1~(}-8

Telefón: ;J33/ Ó%t'~ 11~
Banka: .4c,,~ 7~ L.tu ~ a:>

Č.účtu: ~ #~t'/)~9~)O/I!~

IBAN: ~~ 'l.t ef/RO j~o /)oe;..ytJOOO<P 9~

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledkov vyhodnotenia cenových ponúk zo dňa

Na zadávanie zákazky na dodanie mäsa a mäsových výrobkov s nízkou hodnotou v zmysle § 102

zákona 25/2006 Z.z., o verejnom obstarávaní.



II.

Predmet zmluvy

1. Dodávateľ sa zaväzuje, že po dobu splatnosti tejto zmluvy a so zmluvnými stranami

dojednaných podmienok bude pre odberateľa dodávať mäso a mäsové výrobky podľa druhov

uvedených v cenovej ponuke zo dňa a to dovozom priamo na odberné miesto:

2. Cenová ponuka dodávateľa z dňa je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy

III.

Podmienky dodávatel'a predmetu zmluvy

1. Dodávky mäsa a mäsových výrobkov podľa tejto zmluvy sa budú realizovať na základe

telefonických objednávok. V objednávke bude určený požadovaný druh mäsa a mäsových

výrobkov s uvedeným množstva.

2. Telefonická objednávka s ohľadom na túto zmluvu bude záväzná pre obidve zmluvné strany.

3. Dodávateľ je povinný dodať telefonicky objednané mäso a mäsové výrobky v rozsahu

objednávky do 48 hodín od prijatia objednávky. Za odberateľa preberie dodávku poverená

osoba, ktorá potvrdí prevzatie tovaru, čo do množstva a druhu na dodacom liste, ktorý bude

súčasťou faktúry dodávateľa. Prípadné závady, resp. reklamácie dodávky, poverená osoba

odberateľa okamžite nahlási dodávateľovi.

4. Jednorazové nedodanie niektorého objednaného tovaru bude obidvoma zmluvnými

stranami posudzované za čiastočné neplnenie zmluvy. Nebude predmetom sankcionovania

za predpokladu, že zo strany dodávateľa bude poskytnuté náhradné plnenie, najneskôr

nasledujúci deň, od nedodania požadovaného druhu dodávky.

IV.
Cena a platobné podmienky

1. Jednotlivé dodávky mäsa a mäsových výrobkov bude dodávateľ fakturovať odberateľovi

najneskôr do 3 dní od uskutočnenia dodávky. Faktúra musí obsahovať všetky zákonom

predpísané náležitosti. Súčasťou faktúry je dodací list potvrdený poverenou osobou

odberateľa, Faktúra bude obsahovať cenovú kalkuláciu predmetnej dodávky. V prípade, že

faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti, odberateľ túto dodávateľovi vráti. Dodávateľ

zašle novú faktúru s novou lehotou splatnosti.

2. Odberateľ je povinný faktúru uhradiť v lehote splatnosti, t.j. do 14 dní od jej doručenia.

3. Dodávateľ sa zaväzuje, že jednotlivé druhy mäsa a mäsových výrobkov bude faktúrovať

v jednotkovej cene, ktorá bola uvedená v jeho cenovej ponuke zo dňa

Dodávateľ garantuje cenz tovarov počas trvania zmluvy, cena nesmie v odôvodnených

prípadoch po vzájomnej dohode prekročiť základnú cenu v zmysle ponuky (bez DPH) o viac

ako 10% na položku. K cene bude účtovaná DPH platná v čase fakturácie.



4. Náklady na dopravu tovaru k odberateľovi bude znášať po dobu platnosti zmluvy dodávateľ.

V.
Sankčné ustanovenia

1. Ak dodávateľ nedodá tovar v rozsahu čiastkovej objednávky v lehote poľa článku III. bod 3 má

odberateľ právo účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej čiastky objednávky za

každý deň omeškania.

2. V prípade, že odberateľ neuhradí čiastkovú faktúru v lehote vedenej v článku IV. bod 2,

dodávateľ má právo účtovať penále z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za deň

omeškania.

VI.

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných

strán.

2. Táto zmluva nadobúda účinnosť od 1.10.2016 do 31.10.2017
3. Táto zmluva sa uzatvára na obdobie 12 mesiacov t.j.

4. Meniť obsah tejto zmluvy je možné len po predchádzajúcej dohode zmluvných strán a to

formou písomných dodatkov.

5. Všetky práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené sa riadia príslušnými

ustanovenia Obchodného zákonníka.

6. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých jedno obdrží dodávateľ a dve

vyhotovenia obdrží odberateľ.

7. Zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 546/2010 Zb. Z.z., ktorým sa doplňa

zákon 40/1964 Zb. Občiansky zákonník neskorších predpisova ktorým sa menia a doplňajú

niektoré zákony. Zmluvné strany súhlasia so zverejneným tejto zmluvy v plnom rozsahu

a zverejnením podpisov podľa platných predpisov.

Dodávateľ

AGft~~~f1
Odberateľ


