ZMLUVA
O PODMIENKACH NÁKUPU A PREDAJA
Uzatvorená podľa § 409 - 470 ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení

uzavretá medzi
Predávajúcim:

Pekáreň Sekule
Kubina – spol. s.r.o.

V zastúpení:
IČO
DIČ
IČ DPH
Bank. spojenie
IBAN

p. Ivan Kubina
18049745
2020378118
SK2020378118
12802182/0200
SK28 0200 0000 0000 1280 2182

a
Kupujúcim:
V zastúpení:
IČO
DIČ
IČ DPH
Bank. spojenie
Číslo účtu - IBAN
Miesto dodania

Škola v prírode
Piesočná 798
908 71 Moravský Svätý Ján
Mgr. Štefánia Prítrská
36 082 180
2021386697
SK2021386697
Štátna pokladnica
SK5081800000007000494516

Škola v prírode, Piesočná 798, 908 71 Moravský Svätý Ján

I.
PREDMET ZMLUVY
Predmetom zmluvy je úprava podmienok pre dodávky tovaru tvoriaceho sortiment predaja
predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje pravidelne predkladať ponukový list vrátane jeho priebežnej
aktualizácie. Predávajúci sa zaväzuje podľa svojich možností zaistiť kupujúcemu požadovanú dodávku
tovaru.
Cena tovaru je stanovená na predajnú jednotku (ks, balenie) špecifikovaná takto:
 Cena bez DPH
 DPH
 Cena s DPH v EUR
Cenník tvorí prílohu tejto zmluvy.

II.

SPLNENIE DODÁVKY

Dodávka tovaru je splnená dňom odovzdania tovaru kupujúcemu. Prepravu tovaru
zabezpečuje predávajúci na vlastné náklady. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na
kupujúceho prevzatím dodávky podľa sprievodných dokladov vystavených predávajúcim.
Dátum skutočného prevzatia dodávky tovaru je kupujúci povinný uviesť na všetkých
vyhotoveniach sprievodných dokladov k tovaru, vrátane podpisu kupujúceho s nasledujúcimi
náležitosťami: meno preberajúceho a jeho podpis, odtlačok pečiatky, dátum prevzatia tovaru.

Kupujúci je povinný prevziať dodávku tovaru čo do množstva, sortimentovej skladby
a neporušiteľnosti dodávky na základe sprievodných dokladov.
III.
PLATOBNÉ PODMIENKY
Predávajúci je povinný vystaviť kupujúcemu na dodaný tovar doklad – faktúru, ktorý je kupujúci
povinný uhradiť do 14 dní.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti bude zmluvná pokuta
0,05% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
Cena bude fakturovaná na základe cenníka, ktorý je prílohou zmluvy a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť
IV.
KVALITA TOVARU
Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu čerstvé pekárenské výrobky. Kvalita tovaru, jeho
balenie a označenie spotrebiteľského balenia musí zodpovedať Zákonu NR SR 125/95 o potravinách
a Potravinovému kódexu.
V.
OBALY
Dodávky tovaru sa realizujú v nevratných obaloch, zodpovedajúcich zákonu o potravinách.
VI.
REKLAMÁCIE
Na základe vykonanej kvalitatívnej a kvantitatívnej previerky sa realizuje reklamačné konanie.
V prípade zistenia závad sa reklamácia uplatňuje ihneď, najneskôr do 3 dní odo dňa zdaniteľného
plnenia. U skrytých závad ihneď po zistení.

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.
Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami po dohode
obidvoch strán. Kupujúci sa oboznámil s obsahom podmienok a s ich obsahom súhlasí, sú
prejavom jeho slobodnej a vážnej vôle. Obidve zmluvné strany svoj súhlas s podmienkami
vyjadrujú podpisom tejto zmluvy.
2.
Zmluvu uzatvárajú zmluvné stany na dobu určitú – od 1. apríla 2019 do 31. marca
2022 a vstupuje do platnosti dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Zmluvu je
možné predčasne ukončiť bez uvedenia dôvodu písomnou výpoveďou. Výpovedná doba je
jeden mesiac a začína plynúť dňom nasledujúceho mesiaca po doručení písomnej výpovede.

V Moravskom Svätom Jáne dňa 01 . 04. 2019

.....................................................
za kupujúceho

...............................................................
za predávajúceho

