Kúpna zmluva
uzatvorená v § 513 Obchodného zákonníka v platnom znení

ČI. 1.
Zmluvné strany
1. Predávajúci: Andrea Mitašová
Ovocie - Zelenina
Zastúpený:
Andrea Mitašová
M.R. Štefánika 177/36, 017 01 Považská Bystrica
bank. Spojenie: Slovenská sporiteľňa, Pov. Bystrica
číslo účtu:
5033058834/0900
IČO:
46816437
IČ DPH:
SK 1085339233
/d'alej len predávajúci/

2. Kupujúci:

Zastúpený:
IČO:

Materská škola
Mierová 315/10
017 01 Považská Bystrica
Mgr. Anna Štefinová, riaditeľka MŠ
42276616
/d'alej len kupujúci/

ČI. II.

Predmet zmluvy
Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar podľa platného ponukového listu spresneného
objednávkou - ovocie a zelenina.

ČI. III.
Cena
Kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar na základe objednávky prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu v
súlade so zákonom o cenách a predloženou cenovou ponukou. Ceny ovocia a zeleniny nie su
stabilné a menia sa každý deň. Cenová ponuka je platná iba deň keď je vypracovaná.

ČI. IV.
Predávajúci ručí za akosť vtedy, ak kupujúci dodrží všetky podmienky skladovania, ktoré sú
potrebné pre zachovanie akosti tovaru.

ČI. V.
Povinnosti kupujúceho
Kupujúci je povinný potvrdiť množstvo dodaného tovaru na dodacom liste dodávateľa po
odsúhlasení a prekontrolovaní stavu a množstva jednotného druhu tovaru. V prípade zisteného
rozdielu tovaru alebo kvality dodaného tovaru, je kupujúci povinný ihneď tu skutočnosť oznámiť
predávajúcemu.

ČI. VI.
Kvalita a záruka
Predávajúci za zaväzuje dodať kupujúcemu tovar v kvalite v zmysle Zákona č. 152/1995 Z.z. Zákon
o potravinách v plnom znení.
Predávajúci sa zaručuje, že dodaný tovar bude mať požadovanú kvalitu po dobu minimálnej
trvanlivosti platnej pre jednotlivé druhy tovarov, ktorá je dĺžkou záručnej doby.
Predávajúci ručí za správnu nezávadnosť tovaru.
V záručnej lehote má kupujúci právo žiadať bezplatné odstránenie alebo primeranú zľavu z kúpnej
ceny.
V prípade reklamácie tovaru je predávajúci povinný do 15 dní toto vysporiadať alebo oznámiť v
tejto lehote jej zamietnutie.

ČI. VII.
Platobný styk
Predávajúci poskytne kupujúcemu dodávateľský úver v dĺžke 15 dní od vystavenia faktúry.
V

prípade oneskorenia kupujúceho s úhradou svojich záväzkov (faktúry) predávajúcemu, bude

fakturovať kupujúcemu úrok za prekročenie dodávateľského úveru 0.05 % za každý deň omeškania.

Záverečné ustanovenia

ČI. VIII.
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.3.2019 - 1.3.2021(dva roky).
Kupujúci prehlasuje, že splnomocňuje nasledovných zástupcov na preberanie tovaru a dodávok k
tomuto

tovaru

(dodací

list,

faktúra,

ponukový

list,

zúčtovanie

dodávok)

od

dodávateľskej

organizácie.

Svetlana Hrnková - vedúca školskej jedálne
Mária IM uránová - hlavná kuchárka
-

v prípade, že kupujúci nenahlási predávajúcemu zmeny v zodpovednosti za preberanie
tovaru, predávajúci nezodpovedá za škody, ktoré mu zanedbaním tejto povinnosti vzniknú

-

právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami obchodného
zákonníka v platnom znení

-

zmeny zmluvy môžu byť zjednané dodatkom k tejto zmluve a podtvrdené podpisom oboch
zmluvných strán

-

zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch z ktorých je po jednom obldží každá zmluvná
strana

V Považskej Bystrici 1.3.2019

