RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA
Uzatvorená v zmysle §409 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb
PREDÁVAJÚCI:

KUPUJUCI:

Ing. Marek Brojo, BR0)0 združenie
Tatranská 293, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 36940828
DIČ: 1020069457
IČ DPH: SK1020069457
e-mail: brojo@brojo.sk
bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK28 0200 0000 0032 3630 3757
predávajúci je platca DPH
v zastúpení: Ing. Marek Brojo
(ďalej len „predávajúci")

Materská škola
Mierová 315/10, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 42276616
DIČ: 2023583254
IČ DPH:
e-mail:
bankové spojenie: Príma banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK90 5600 0000 0028 0016 4010
nie je platca DPH
v zastúpení: Mgr. Anna Štefinová
(ďalej len „kupujúci")

I
Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar a výrobky vyšpecifikované v objednávkach kupujúceho aspoň 1
pracovný deň vopred. Koloniálny tovar aspoň 3 pracovné dni vopred. Tovar bude dodaný na adresu prevádzky kupujúceho.
II.

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Výpovedná iehota tejto zmluvy je 2 mesiace.
III.
1. Predávajúci zabezpečí dodávku objednaného tovaru kupujúcemu vlastnými dopravnými prostriedkami na miesto určené v objednávke.
2. Kupujúci potvrdí prevzatie tovaru na dodacom liste svojím čitateľne napísaným menom a priezviskom, podpisom a pečiatkou.
IV.
1. Ceny na tovar sa budú stanovovať na základe platného cenníka pekárenských výrobkov vydaného predávajúcim.
2. Predávajúci bude kupujúcemu fakturovať tovar v dekádnom cykle. Splatnosť faktúry je 7 dní od jej vystavenia, bankovým prevodom na
účet predávajúceho podľa údajov na faktúre vystavenej predávajúcim.
3. Pri nedodržaní termínu splatnosti môže predávajúci kupujúcemu účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nezaplateného tovaru za
každý deň omeškania. Za termín zaplatenia sa považuje deň pripísania fakturovanej čiastky na účet predávajúceho.
4. V prípade neuhradenia faktúr v lehote splatnosti môže predávajúci pozastaviť ďalšie dodávky bez predchádzajúceho upozornenia. V prípade
opakovaného porušenia platobnej disciplíny si predávajúci vyhradzuje právo zmeniť kupujúcemu platobné podmienky.
5. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade, ak splatná pohľadávka predávajúceho nebude uhradená ani na výzvu predávajúceho, predávajúci je
oprávnený túto vymáhať súdnou cestou, alebo je oprávnený vymáhaním pohľadávky poveriť tretiu osobu.
V.
Dodávky tovaru budú realizované na adresy prevádzok kupujúceho:
1. Materská škola, Mierová 315/10, 017 01 Považská Bystrica
Faktúry bude predávajúci vystavovať na každé pracovisko samostatne.
VI.
1, Kontaktné údaje na predávajúceho:
- e-mailová adresa pre objednávky:
pekaren@brojo.sk
- telefonický kontakt pre objednávky: 0918 482 686 - prevádzkar
0915 699 578 - expedícia
2. Kontaktné údaje na kupujúceho
- e-mailová adresa:
- telefonický kontakt:
042 / 432 13 08 - MŠ Mierová

1.
2.
3.
4.
5.

VI.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.
V ostatných vzťahoch neupravených touto zmluvou, platia ustanovenia § 409 až 470 obchodného zákonníka.
Zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné spraviť len písomnou formou, mak sú neplatné.
Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne dobrovoľne podpísali.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná stratia obrdžf jedno vyhotovenie.

V Považskej Bystrici, dňa 11,04.2016

V Považskej Bystrici, dňa 11.04.2016

Predávajúci:
Ing. Marek Brojo

Kupujúci:
Mgr. Anna Štefinová

