Kúpna zmluva
uzatvorená medzi:
predávajúcim:
Ladisco, s.r.o.
Sídlo: areál PD Považie, 916 26 Považany
IČO:
36 806 978
1Č D PH:
SK2022412876
Bankový účet: 631539336/0900
Zapísaná v OR OS ľrenčín. oddiel: Sro. vložka e. 19879 R
v zast.: Ing. Pavol Palko, konateľ
(ďalej len predávajúci)
kupujúcim:
Materská škola
Sídlo: ul. Mierová 315/10. 017 01 Považská Bystrica
IČO: 42276616
DIČ: 2023583254
v zast.: Mgr. Anna Štefinová, riaditeľka
kontaktná osoba: Svetlana Hrnková. vedúca školskej jedálne
(ďalej len kupujúci)
takto:
I. Predmet zmluvy a kúpna cena
1. Predmetom zmluvy je predaj a dovoz tovaru spoločnosťou Ladisco, s.r.o. (ďalej len
predávajúci) kupujúcemu pri dodržaní nižšie uvedených podmienok.
2. Kúpna cena tovaru je stanovená dohodou. Základom je cenník predávajúceho, ktorý
má právo prevádzať jeho aktualizáciu a stanovovať zľavy pre každého kupujúceho
zvlášť.
II. Splatnosť faktúr
1.

Kupujúci uhradí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar podľa tejto kúpnej zmluvy na
základe odovzdania a prevzatia tovaru podľa dodacieho listu a prevzatia príslušnej
faktúry.
2. Kupujúci sa zaväzuje vykonať úhradu faktúr za prevzatv tovar do 10 kalendárnych dní
od prevzatia tovaru.
3. V prípade, že kupujúci mešká s úhradou príslušnej faktúry za prevzatý tovar podľa
tejto zmluvy, uhradí predávajúcemu úroky z omeškania vo výške 0.05% z dlžnej sumy
za každý deň omeškania.

III. Spôsob a miesto dodania
1.

Predávajúci
objednávky.

dodá

kupujúcemu

tovar

na

základe

písomnej

alebo

telefonickej

2.

Objednaný tovar dodá predávajúci kupujúcemu na miesto určenia zároveň pri odbere
kuchynského odpadu z prevádzky.
3. Odovzdanie a prevzatie tovaru sa uskutoční v priestoroch:
Školská jedáleň, Orlové 94, 017 01 Po\ a/.ská Bystrica
Školská jedáleň, Milochov 224, 017 01 Považská Bystrica
Školská jedáleň, Mierová 315/10, 017 01 Považská Bystrica
IV. Práva a povinnosti zmluvných strán
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v termíne a v množstve podľa
uplatnenej objednávky kupujúceho, v akosti zodpovedajúcej príslušným normám,
v spotrebiteľskom a prepravnom balení, riadne označený podľa platných predpisov.
Predávajúci je povinný pri odovzdávaní tovaru odovzdať kupujúcemu doklady dodací list a faktúru, ktoré budú podpísané a opečiatkované zmluvnými stranami.
Kupujúci je povinný prevziať dodaný tovar na základe objednávky a uhradiť cenu
podľa príslušnej faktúry v zmysle či .II tejto zmluvy.
Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu pri chybnom tovare do troch dní od dňa
prevzatia tovaru.
Pri reklamácii je povinný uviesť termín prevzatia tovaru, číslo faktúry vzťahujúcej sa
k reklamovanému tovaru, chybné množstvo a dôvod uplatnenej reklamácie.
Predávajúci je pri uznanej reklamácii povinný nahradiť chybný tov ar.
Kupujúci je oprávnený v prípade dodania poškodeného tovaru odmietnuť jeho

prevzatie.
8. Predávajúci poskytuje záruky za tovar v súlade s vyznačenou dobou spotreby na obale.
V'. Trv anie zmluvy
1. Tato zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Obe zmluvné strany môžu zmluvu písomne vypovedať bez udania dôvodu. V takom
prípade je v ýpovedná lehota dva mesiace a začína plynúť dňom nasledujúcim po
doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.
3.
O ukončení zmluvy k určitému dátumu sa môžu zmluvné strany dohodnúť aj
písomnou dohodou.
VI. Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými
stranami.
. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať len formou
písomných dodatkov na základe dohody oboch zmluvných strán.
4. V prípade, ak by boli alebo sa stali niektoré z ustanovení tejto zmluvy neplatnými,
zostávajú ostatné body tejto zmluvy i naďalej v platnosti. Neplatné ustanovenie sa po
zohľadnení záujmov oboch zmluvných strán a vzájomnej dohode nahradia novými
ustanoveniami.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že ich vôľa vyjadrená v zmluve je vážna, slobodná
a určitá, že prejavy vôle obidvoch zmluv ných strán sú dostatočne zrozumiteľné a že
zmluva nebola uzavretá v tiesni. Na znak súhlasu s celým obsahom zmluvy ju obidve
zmluvné strany podpisujú.
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V Považanoch, dňa 16.12.2013

Ladisco, s.r.o.
Ing. Pavol Palko. konateľ
predávajúci

V Považskej Bystrici, dňa 16.12.2013

MŠ Mierová, Považská Bystrica
Mgr. Anna Štefinová, riaditeľka
kupujúci

