Kúpna zmtuva
ktorrj podla § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991Zb.
uzavreli o dovoze tovaru medzi:

Predávajúci:

obchodné meno: Peter Frátrik -JOVÁK
Bajzova 24t9l2t, o1O 01 Žillna
45 893 683
tč
sK1o83144216

sídlo:
tčo:
optl:
.

bankové

spojenie: ČSOg a. s.

IBAN:
telefón:

SK28 7500 0000 U}40 1324 5435

0911311085

d'alej len,,predávajúci"
a

Kupujtici:

obchodné meno: Materská škola
§uvorovova 2797120,010 01 Žitina
PhDr. Renáta Mlgátová, rlad|teťka
37 9o5 112
2021290612
bankové spojenie: Prima banka §lwensko a. s.

sídlo:
štatutár:
lčo:
DĚ:

IBAN:
IBAN: SK04 5600 O(XD 0003 3037 5032
telefón:
O4U724É.740
v zastúpení: Alexandra Švecová, vedrúca §
d'alej len ,kupujtlcl"

I.

predmet plnenia

1.

2.

Predmetom plnenia je tovar ovocia a zeleniny a ostatných potravín. PredávaJtici sa zavázuje
dodávať kupujúcemu tovar podťa objednávky kupujrlceho, ktorú kupujtici nahlási telefonlcky
alebo e,mailom. Taktiež móŽe tovar objednať ristne v priamom kontakte s predávajúcim, alebo
formou písomnej objednávky
Kupujúci sa zavázuje zaplatiť za dodaný tovar kúpnu cenu podla čl. ll. tejto zmluvy,

ll.
Cena

1.

2.

Cena bude podstatnou náležitosťou dodacích listov a faktrlr potvrdených odberatelom za
prevzatý tovar.
K cene bude pripočítaná DPH, platná v čase plnenia zmluvy.

lll.
Doba plnenia

1.

Predávajúci je povinný dodať tovar podla dohodnutého harmonogramu /podťa nahláseného
druhu tovaru a času plnenia/.

lV.
Miesto plnenia

1.

Miestom plnenia rozumejri zmluvné strany sklad dodávatela. Pri dovoze tovaru je miesto plnenia
sklad odberatela /miesto školskej jedálne/.

v.
Platobné podmienky

1.
Z.

Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením dodávky.
Kupujúci je povinný predávajrlcemu zaplatiť kúpnu cenu po prevzatí tovaru, najneskór do 14
kalendárnych dní po odoslaní faktúry, pričom faktrtra musí mať náleži,tosti daňového dokladu.

Faktúra sa povaŽuje za zaplatenú pripísanímplatenej čiastky na ričet predávajúceho
peňažnom ústave.

v

jeho

Vl.
Obaly a balenia

1.

Predmet zmluvy bude balený obvyklým spósobom tak, aby nedošlo kjeho poškodeniu počas
prepravy.

ZáveremelLnou.nia

1.

2,

3.
4.
5.
6.

VŠetky zmeny a dodatky
zmluvnými stranami.

k

tejto zmluve musia mať písomnťr formu a musia byt podpísané

Zmluva nadobtida platnosť podpísaním zmluvnými stranami a uzatvára sa na dobu
o

d 3.L.2O22 do 3L.L2.2O22.

Zmluva je vyhotovená v dvoch výtlačkoch, po jednom pre každústranu.
Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniamiObchódného zákonníka.
Nedodržanie bodov zmluvy, móže mať za následok vypovedania zmtuvy. Výpovedná tehota je
jeden mesiac. Výpoveďzmluvy musí byt písomná. Všetky dodatky a zmeny musia byt vzájomne

písomne dohodnuté.

Zmluvné strany prehlasujti, že ustanoveniu zmluvy rozumejú a zavázujú sa ich plnlť, zmluvy si
preČÍtalia zavázujú sa ich plniť, zmluvu si prečítalia na znak srihlasu s jej obsahom ju podpísali.

V Žiline, dňa 2.1.2022

ffi d.\"{'ffi

predávajúci

FtS u{P^

$i

iilťJ,",ll

kupujúci

