
ZMLUVA

o dodávke tovaru uzatvorená podl'a §409 obchodného zákonníka a v zmysle zákona
NR SR č. 557/201 Z. z., § 56 písm. fl a gi, ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 263/1999

Z. z.. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi
zmluvnými stranami:

Predávajúci: Kysucké pekárne a.s.
A. Hlinku 2541
022 01 OČadca
31640265
2020422525
SK2020422525

IČO:
DIČ:
IČDPH:

Kupujúci: SOŠ drevárska a stavebná
Krásno nad Kysucou 1642
PaedDr. Ján Palko, riaditeľ školy
00891835
2020551753

Zastúpený:
IČO:
DIČ:

s nasledovným obsahom:

Čl. 1
PREDMET ZMLUVY

predávajúci dodá kupujúcemu tovar: potravinárske výrobky podľa objednávok
a sortimentu, ktorý má na sklade.

Čl. 2
KÚPNA CENA

Kúpna cena je určená podľa ponukového listu predávajúceho, platného v čase
doručenia objednávky kupujúcemu a potvrdená kupujúcim na dodacom liste o prevzatí
tovaru.

Čl. 3
ČAS OBJEDNANIA, DODANIA A PREVZATIA TOVARU

Kupujúci je povinný deň dodania v týždni, sortiment a množstvo požadovaného tovaru
na tento deň oznámiť predávajúcemu najmenej dva dni pred uskutočnením dodávky.

Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar podľa čl. 1 zmluvy kupujúcemu do 2 dní po tom,
čo ho kupujúci vyzve k dodávke tovaru. Kupujúci sa zaväzuje uvedený tovar prevziať v deň,
na ktorý bol objednaný. Ceny sú platné v čase ponuky. Ak sa zvýši alebo zníži cena tovaru
uvedeného v čl. 1, zvýši sa alebo sa zníži cena vo vzťahu k odberateľovi.



Čl. 4
PLATOBNÉ PODMIENKY

Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným plnením
jeho záväzku.

Platba bude uskutočnená na základe vyúčtovania predávajúceho formou faktúry.
Faktúra musí obsahovať obvyklé náležitosti aje splatná do 14 dní odo dňa jej doručenia.

Čl. 5
NADOBUDNUTIE VLASTNÍCKEHO PRÁv A K TOVARU

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím a potvrdením
o prevzatí.

Čl. 6
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOV ARU

Zmluvné strany sa budú riadiť § 422 a nasl. Obchodného zák., ktoré upravujú nároky
zo zodpovednosti za vady.

Čl. 7
OBALY A BALENIA

Predmet kúpy bude prepravovaný a balený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo
-jeho poškodeniu počas prepravy - v prípadoch, ak tovar prepravuje predávajúci na miesto

vzatia určené kupujúcim.

A Čl. 8
DOKLADYNUTNÉ APREVZATIETOVARU

Tovar bude dodaný spolu s dodacím listom.

~---

čl. 9
SPOLOĎrÉ ST OVE-cUÁ

ožné zmeniť alebo zrušiť len po vzájomnej dohode zmluvných strán alebo
."......~'uzo zml "TI:- h strán a to dvojmesačnou výpovednou lehotou.

o om O O.
- -er:á - - exc z každá zmluvná strana dostane

l


