KÚPNO PREDAJNÁ ZMLUVA
uzatvorená podľa ustanovenie §409 a násl. Obchodného zákonníka v platnom znení.
I.
Predávajúci:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Tel. č :
(ďalej len predávajúci)
Kupujúci
Zastúpený:
Bankové spojenie:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Tel č.:
(ďalej len kupujúci)

Zmluvné strany

Ing. Marek BROJO, BROJO Združenie, Tatranská 293, 017 01 Pov. Bystrica
Ing. Marek BROJO

362272468/0900 SLSP
36940828
SK1020069457
1020069457
042/432 09 30

Materská škola Mierová, Mierová 315/10, 017 01 Pov. Bystrica
Mgr. Anna Štefinová
2800164010/5600
42276616
2023583254
042/432 13 08

II.
Predmet zmluvy
Kupujúci ako verejný obstarávateľ po uplynutí piatich pracovných dní odo dňa zverejnenia výzvy zadal zákazku na dodanie tovaru vybranému
uchádzačovi formou predmetu zmluvy, ktorá bude uzatvorená na dobu určitú od 01.03.2014 do 28.02.2017.
Predmetom tejto zmluvy je dodávka pekárenských výrobkov. Dodávky pekárenských výrobkov budú realizované na adresu: Materská škola Orlové,
Orlové 94, Považská Bystnca. Faktúra bude vystavovaná na kupujúceho: Materská škola Mierová, Mierová 315/10, 017 01 Pov. Bystrica.
Hodnota predmetu zmluvy počas jej trvania nepresiahne sumu 4 100,- € (slovom: štyritisícsto Euro) bez DPH.
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III.
Cena
Predávajúci určí vý šku ceny v súlade so zákonnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Cena je určená na dodacom liste v súlade s cenou
udanou na ponukovom liste.
Pn zmene ceny sa predávajúci zaväzuje doručiť ponukový list minimálne 10 dní pred nadobudnutím platnosti nových cien.
IV. Povinnosti predávajúceho
Predávajúci sa zaväzuje, že výrobky dodávané kupujúcemu budú spĺňať zákonné a právne náležitosti a ustanovenia Potravinárskeho zákona
a Potravinárskeho kódexu. Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, akosti a balení, ktoré zodpovedá platným normám.
Predávajúci sa zaväzuje minimálne 1 deň dopredu oznámiť krátenie dohodnutého a riadne objednaného množstva tovaru kupujúcim.

V.
Zodpovednosť za vady, reklamácie
Závady, alebo chýbajúci tovar, ktorý bude zistený okamžite pri preberaní tovaru kontrolou na mieste dodania, oznámi kupujúci v deň preberania
tovaru v dodacom liste.
VI. Platobný styk
1. Bezhotovostný platobný styk, s termínom splatnosti 7 dní od doručenia faktúry kupujúcemu. Predávajúci je povinný vystaviť kupujúcemu
faktúru za obdobie dekády.
2.
V prípade oneskorenej úhrady faktúry má predávajúci právo vyúčtovať kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z neuhradenej fakturovanej
ceny tovaru za každý deň omeškania.
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VII. Záverečné ustanovenia
Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a vstupuje do účinnosti dňom podpisu.
Zmluvu je možné vypovedať dohodou, alebo jednostranne písomne v lehote jeden mesiac vopred.
Zmluvné strany môžu túto zmluvu zmeniť písomnou formou na základe dohody zmluvných strán formou dodatku.
Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci môže svoje záväzky vzniknuté z tejto zmluvy voči predávajúcemu postúpiť tretej osobe, alebo založiť
v prospech tretej osoby len po predchádzajúcom písomnom súhlase predávajúceho v súlade s výpisom z obchodného alebo živnostenského
registra.
Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorý ch každá strana obdrží jeden.
Oprávnení zástupcovia zmluvných strán si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej úplným znením ju vlastnoručne
podpísali.

Príloh}’ zmluvy: Výpis z obchodného registra (živnostenský list)

predávajúci
Ing. Marek BROJO

kupujúci
Mgr. Anna ŠTEFINOVÁ

