
l. Predávajúci: 

Zastúpený: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IČO: 
DIČ: 

2. Kupujúci: 

Zastúpený: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IČO: 00037869 

K Ú P NA ZML U V A 
č. 

ANTO CAR, s.r.o. 
Hlavná 918, 924 O l Galanta 
Zapísaný v živnostenskom registri 220- 25957 
Č. OŽP -B/20 11100794 - 2, č. r. ES 2026 SK 

Tóth, konateľ firmy 

44734913 
SK 2022803508 

SLOVENSKÁ AKADÉMIE VIED - ÚRAD 
Štefánikova 49 
814 38 Bratislava 
In Ján Malík, CSc. 

Článok l 
Predmet zmluvy 

Predávajúci sa zavazuJe dodávať kupujúcemu mäso a mäsové výrobky podl'a vždy 
aktuálnych cenníkov, ktoré tvoria prílohu č . l k tejto zmluve /ďalej tovar/ a kupuj1úci sa 
zaväzuje zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. 

Článok Il. 
Kúpna cena 

l. Predávajúci bude zabezpečovať dodávky tovaru v dohodnutých cenách, ktoré tvoria 
prílohu č. l tejto zmluvy. Ceny sú platné vstúpeným tejto zmluvy do platnosti. 

2. Úpravy cien sú možné formou číslovaných dodatkov k zmluve na základe 
preukázateľných údajov o náraste jednotlivých réžií. Zvýšenie ceny musí zodpovedať 
percentuálnemu podielu príslušných režijných nákladov u cien uvedených v odseku l. 
Prechodné zníženie ceny môže predávajúci vykonať bez prerokovania s kupujúcim a bez 
dodatku k zmluve. 

Článok III. 
Čas dodania tovaru 

Predávaj úci sa zaväzuje dodávať tovar v článku I. zmluvy podľa objednávok kupujúceho, 
minimálne dva krát do týždňa a na základe vzájomnej dohody o vyskladnení a preprave 
podľa požiadaviek kupujúceho aj častejšie podl'a potreby. 
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Článok IV. 
Miesto plnenia 

Miestom plnenia je sídlisko kupujúceho, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava. 

Článok V. 
Objednávanie dodávok tovaru 

Predávajúci realizuje dodávky tovaru na základe telefonických, e-mailových objednávok 
kupujúceho dva krát do týždňa. Kupujúci je povinný predložiť písomnú, telefonickú, e
mailovú objednávku 48 hodín pred dodávkou tovaru, prípadne podľa potreby kupujúceho. 

Článok VI. 
Platobné podmienky 

l. Kupujúci bude jednotlivé dodávky hradiť predávajúcemu na základe vyúčtovania 

dodávok tovaru s termínom splatnosti do l O dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu. 
2. Pri každej dodávke musia byť dodané príslušne účtovné doklady a dodací list. 
3. Predávajúci je povinný za splnené dodávky vystaviť faktúru a doručiť ju kupujúcemu. 
4. Zmluvné strany sa dohodli pri porušení platobných podmienok na týchto zmluvných 
pokutách: 
a) v prípade oneskorenia dodania tovaru alebo uznaného vadného plnenia môže zaplatiť 
kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny nedodaných alebo chybných 
výrobkov za každý deň oneskorenia až do splnenia záväzku, alebo odstránenia vady, nárok 
kupujúceho na úhradu škody podľa§ 373 obch. zákonníka ostáva zachovaný. 
b) v prípade oneskorenia kupujúceho uhradiť oprávnene fakturovanú sumu v lehote 
splatnosti, je povinný uhradiť predávajúcemu za každý deň oneskorenia 0,05 % zo sumy 
neuhradenej faktúry až do zaplatenia faktúry. 
c) k zmluvným pokutám pristúpia zmluvné strany v prípade neúspešného rokovania k 
zabezpečeniu nápravy. 

Článok VII. 
Záruka za akosť 

Predávajúci zodpovedá za akosť vrátane skrytých vád tovaru nasledovne: 
a) pri tovaroch s vyznačenou dobou použitia, trvanlivosti, spotreby a pod. uvedených na 
obaloch tovarov, do konca takto vyznačenej doby 
b) u neoznačených tovarov: 
-mäso výsekové: 96 hodín od doby prevzatia 
Predávajúci je povinný umožniť kontroly hygieny výroby a prepravy tovaru orgánmi 
veterinárnej služby a rešpektovanie ich záverov. 

Článok VIII. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

l. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu so zmluvnými stranami. 
2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 15. 03. 2011. 
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3. Zmluvu je možné zrušiť: 
a) písomnou dohodou zmluvných strán k dohodnutému termínu 
b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán z dôvodu reorganizačných 
zmien alebo iných podobných dôvodov s mesačnou výpovednou lehotou, výpovedná 
lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom boJa 
výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 
c) odstúpiť od zmluvy okamžite pri podstatnom porušení zmluvy. 
4. Za podstatné porušenie zmluvy považujú zmluvné strany v zmysle § 345 ods. 2 
obchodného zákonníka: 
a) predávajúci opakovaním alebo zevineným omeškaním dodávok spôsobí závažné 
nedostatky v zásobovaní. 
b) kupujúci je vlastnou vinou viac ako 30 dní v omeškani s úhradou dohodnutej kúpnej 
ceny, ktorú bol povinný uhradiť v súlade s touto zmluvou. 
c) opakované závažné porušenie hygienických podmienok výroby, skladovania a prepravy 
mäsa a mäsových výrobkov. 
d) opakované hrubé porušenie akosti a sortimentu dodávaného tovaru, za hrubé porušenie 
sortimentu sa považuje väčšia ako 25% - na zmenu hmotnosti objednaného tovaru okrem 
zámenných druhov uvedených v prílohe č. 2. 
5. Odstúpenie od zmluvy sa stane účinným dňom doručenia oznámenie druhej zmluvnej 
strane. 
6. Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve vrátane príloh je možné vykonávať iba 
písomne formou číslovaných dodatkov podpísaných obidvoma zmluvný stranami. 
7. Zmluvné strany sa dohodli, že pri skončení účinnosti zmluvy vyrovnajú svoje vzájomné 
záväzky z nej vyplývajúce najneskôr do 30 dní. 
8. Prílohy citované touto zmluvou sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Rovnaké opatrenie platí 
o prílohách a číslovaných dodatkoch, ktoré v súlade s touto zmluvou budú vyhotovené v 
čase platnosti zmluvy. Prílohy a číslované dodatky vyhotovené po podpísaní zmluvy musia 
obsahovať dátum a podpisu a podpisy obidvoch zmluvných strán, inak sú neplatné. Pokiaľ 
sa tak stane, platí znenie uvedené v tejto kúpnej zmluve. V prípade, že nedôjde ku zhode u 
obsahu akejkoľvek prílohy alebo dodatku predpokladaného touto zmluvou, potom platnosť 
tejto kúpnej zmluvy končí dňom, kedy obidve zmluvné strany budú vzáj omne konštatovať, 
že k zhode o tomto dodatku nedošlo. 
9. Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúci sa 
riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecnej záväznými právnymi 
predpismi. 
l O. Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z toho dve vyhotovenia zostávaj ú pre 
predávajúceho a tri vyhotovenia dostane kupujúci. 
l l. Táto zmluva vyjadruje slobodnú vôľu zmluvných strán, ktoré na dôkaz toho pripájajú 
odtlačok svojej pečiatky s podpisom. 

V Galante dňa 15.03.2011 V Bratislave dňa 16 

Meno a priezvisko Meno a 
štatutár. orgánu kupujúceho 
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