Kúpno - predajná zmluva
Uzatvorená v zmysle ustanovenia §409a /nasl. Obchodného zákonníka

I.

.Predávajúci:

Zastúpený:
Bank. spojenie:
Číslo účtu:
IBAN :
2. Kupujúci :

Zastúpený:
Číslo účtu:

Pekáreň CEREA, s. r.o.
Rozkvet 2085/180.017 01 Pov. Bystrica
IČO:46440691
DIČ:2023384341
Ing. Kramarík Vladimír
FIO Banka, a.s.,pobočka zahraničnej banky
2000200327/8330
SK81 8330 0000 0020 0020 0327
Materská škola Mierová
Mierová 315/10
017 01 Pov.Bystrica
IČO: 42276616
Mgr. Anna Štefinová
076234001/5600

II.
Predmet zmluvy
Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje kupujúcemu dodať tovar - pekárske výrobky,
potraviny , v rozsahu vybraného sortimentu a v cene podľa platného cenníka.

III.
Predajná zmluva a forma úhrady.
Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že predajná cena uvedená za tovar v dodacom liste,
bude vrátane dane z pridanej hodnoty.
Predajnú cenu účtuje predávajúci kupujúcemu na základe potvrdeného dodacie listu
faktúrou, ktorú kupujúci uhradí do 14 dní odo dňa vystavenia, formou bankového prevodu.
IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán.
A. Predávajúceho:
- dodať tovar, ktorý je predmetom tejto zmluvy v dohodnutom množstve a termíne
- odovzdať kupujúcemu dodací list
- zložiť dodaný tovar u odberateľa
B. Kupujúci:
- objednať tovar telefonicky
- prevziať riadne a v dohodnutom termíne tovar

v.
Kvalita tovaru a záruka.
Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar v kvalite podľa STN.

VI.
Pozastavenie dodávok.
Ak predávajúci zistí, že kupujúci neuhradil faktúru je predávajúci oprávnený
pozastaviť dodávky tovaru do doby, kým dlžné faktúry nebudú uhradené. O pozastavení
tovaru oboznámi kupujúceho. Sankcia z premeškania úhrady faktúr vo výške 0,05% za každý
deň z omeškania, ak nie je v zmluve stanovené inak.

VII.
Zrušenie zmluvy a odstúpenie od nej.
Zmluvné strany môžu túto kúpno - predajnú zmluvu zrušiť po vzájomnej dohode
písomnou formou. Pre platnosť a účinnosť všetkých dodatkov je na základe dohody
zmluvných strán písomná forma.

VIII.
Záverečné ustanovenia.
1. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka.
2. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana dostane po
jednom vyhotovení.
3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvných strán.
4. Svoj súhlas so znením zmluvy podpismi vyjadrujú oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
5. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú : od dňa podpísania zmluvy do 31.12.2020

V Považskej Bystrici dňa 01.01.2019

predávajúci

kupujúci

