t
l

rúptv,l, ZM LUVA

ě,1/2022

uzatvorend v zmysle Zákona o verejnom obstardvaní č.25/2006 Z.z. medzi zmluvnými stranami

Predóvajúci: Jozef Lulek - Predaj miisa

,

a

potravín

Belanského 189
024 0I Kysucké Nové Mesto

Bank,spojenie:

BIC:

SUBASKBX

IBAN: SK25 0200 0000 0006 2004 5322

tčo: sosndtzs tč pptt:

sK1020461046

Kupujúci : Materskd škola
Suvorovova 2797/20

0I0 08 žtttna
Bank,spojenie:

BIC:

KOMASK2X

tčo: szgosttz

IBAN: SK04 §600 0000 0003 3037 5032

DIč: 20212g16t2

Z a s t úp e ný : P h D r. Re n ót a M ig tit ov ti - r iadit e l' ka

I
Predmet zmluvy
Predmetom zmluuy je záviizok predávajúceho dodat' kupujúcemu tovar, ktorý je vopred objednaný
kupujúcim, a to telefonicky, písomne alebo osobnou ndvštevou
II.

Miesto, spdsob a termín plnenia
Preddvajúci zabezpeěí pre kupujúceho dodóvku tovaru v mieste určenom v objedndvke kupujúceho a
to vlastnými dopravnými prostriedkami.

III.
Spósob a termín úhrady
KÚpnu cenu prebraného tovaruje kupujúci povinný uhradit' na účetpreddvajúceho do

7

dní odo dňa

vystaveniafaktúry. Kúpna cena bude stanovenó na zóklade cenníka obchodných cien platného
v čase uskutoěnenia

predaja tovaru kupujúcemu,

1

W.
Vadné plnenia - spósob reklamócie

KuPujúci je povinný prehliadat' tovar pri jeho preberaní od preddvajúceho. Pri reklamdcidclt
dodané:o tovaíu kupujúci postupuje podl'a Obchodnéllo ztíkonníka,

V.

weobecné ustanovenia

Preddvajítci md prdvo odmietnut' vydat' íovar podl'a uzatvorenej kúpnej zmluvy
do

držaný ter mín

sp

lat n o s t i vy s tav e n ej fakt

v

pilpade, že nebol

ú ry,

KÚpna zmluva o obchodných podmienkach sa vyhotovuje tlvoch vyltotoveniach,

x,

ktorých jedno obctrží

preddvaj ítci a jedno kup uj úcí

Vzťah, ktoré nie sú medzi preddvajúcim a kupujúcim bližšieupravené v kúpnej zmluve o obchoclných
podmienkach sa riadia podl'a všeobecne platných ustanovení Obchodného zókonníka.

Menit' alebo dopÍňať poclmienky tejto kúpnej zmluvy je možnélenformou písomnéhododatku so
sťthlasom oboch strón, Tdto zmluva nadobúda platnost' dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a
ťtČinnost'dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia § 47a občianskeho zttkonníka,
Tóto zmluva

je ux,atvorenó na dobu urěitú od 03.0I.2022 do 31.12.2022

Y Kysuckom Novorn

Meste, dňa 02. 01. 2022

Jfopof
L[rI,milfi
Predaj mása a potravín
Belanského
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