Zmluva o základných obchodných a dodacích podmienkach
uzatvorená v zmysle §269 ods.2 Obchodného zákonníka v platnom
znení
Č1.1

ZMLUVNÉ STRANY

1. Predávajúci: Ing. Belobrad Pavol Obchod a výroba
Staničná 340/7
Beluša 018 61
IČO : 30484448
DIČ : SK 1020517542
Bankové spojenie : SLSP : IBAN: SK92 0900 0000 0000 6372 0654
E- mail: belobrad@in.slovanet .sk
/ ďalej len predávajúci /
2.Kupujúci: Materská škola ,Mierová 315/10 , Považská Bystrica
Osoba oprávnená zmluvu uzavrieť a podpísať : Mgr. Anna Štefmová
IČO : 42276616
DIČ : 2023583254
/ ďalej len kupujúci /

Č1.2
PREDMET ZMLUVY
Predmetom zmluvy sú obchodné , dodacie ,fakturačné .platobné a iné podmienky pri nákupe
hnedého a čierneho uhlia a jeho dovozu na základe ponuky predávajúceho a objednávky
kupujúceho

Č1.3
PONUKA TOVARU A UPLATNENIE OBJEDNÁVKY
1. Predávajúci predkladá kupujúcemu záväznú písomnú základnú cenovú ponuku na tovar.
Ponuka je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a musí obsahovať :
a/ Názov a druh tovaru
b/ Merné jednotky
c/ Kúpnu cenu za jednotku množstva bez DPH , vrátane dopravy, spotrebnú daň , cenu
sDPH
d/ % DPH
e/ Minimálne expedičné množstvo
Táto základná cenová ponuka je jednotná a záväzná pre všetky podnikateľské subjekty
v Slovenskej republike. V prípade nedoručenia písomnej cenovej ponuky v určenom termíne ,
kupujúci považujú za aktuálnu poslednú doručenú cenovú ponuku, ak sa zmluvné strany
nedohodnú inak.

2. Kupujúci na základe cenovej ponuky vyhotoví objednávku a túto doručí piedávajúcemu
poštou , elektronickou poštou belobrad@in.slovanet.sk
3. Predávajúci potvrdenú objednávku doručí kupujúcemu v termíne do dvoch pracovných dní
V prípade , že predávajúci tento termín nedodrží , kupujúci má za to , že predávajúci
objednávku akceptoval a v plnom rozsahu potvrdil.

Č1.4
KÚPNA CENA
Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že kúpna cena tovaru sa rozumie cena franco sklad
kupujúceho , vrátane dane z pridanej hodnoty a dovozu tovaru.
Kúpna cena počas trvania tejto zmluvy nepresiahne sumu 9900,- Eur bez DPH. Zmena ceny
je možná len na základe písomného dodatku k zmluve podpísaného obidvoma stranami
a podlieha preloženiu dokladov ovplyvňujúcim úpravu ceny.

ČI. 5
DODANIE TOVARU
1 .Predávajúci realizuje dodávku tovaru -predmet kúpnej zmluvy v termínoch , miestach
a lehotách dohodnutých v objednávkach. Predávajúci súčasne s dodávkou tovaru zašle
kupujúcemu dodací list v 2 vyhotoveniach , ktorý musí obsahovať tieto údaje :
a/ označenie predávajúceho
b/ označenie kupujúceho
c / presný názov tovaru
d/ množstvo tovaru
e/ dátum a miesto dodania tovaru
2. V prípade, že predávajúci dodá kupujúcemu tovar, ktorý nebol zo strany kupujúceho
objednaný, má kupujúci právo tento tovar vrátiť na náklady predávajúceho :
a/ ak predávajúci realizuje prepravu tovaru vlastným vozidlom, kupujúci má právo dodaný
a neobjednaný , resp. tovar môže prevziať len do úschovy , pričom je túto skutočnosť povinný
oznámiť predávajúcemu do dvoch pracovných dní po prevzatí tovaru
b/ ak predávajúci realizuje prepravu tovaru prostredníctvom externého prepravcu , kupujúci
má právo prevziať len do úschovy , pričom je povinný túto skutočnosť oznámiť
predávajúcemu najneskôr do 2 dní po prevzatí tovaru
Faktúru v prípade vrátenia tovaru je kupujúci povinný zaslať predávajúcemu na prepracovanie
nejneskôr do 5 dní od jej obdržania.

ČL6
KVALITA TOVARU A ZÁRUKA
1. Predávajúci ručí kupujúcemu za to , že predaný tovar zodpovedá akosťou platným normám
2.Predávajúci ručí za kvalitu tovaru do dátumu najneskoršej spotreby . V prípade skrytých vád
má právo má právo kupujúci uplatniť reklamáciu u predávajúceho bez zbytočného odkladu
3. Kupujúci je oprávnený zaslať predávajúcemu oznámenie - reklamáciu na nedostatky
tovaru pri prebierke tovaru do 15 dní
4.Predávajúci je povinný vysporiadať oprávnenú reklamáciu v termíne do 30 dní odo dňa jej
uplatnenia. Vysporiadaním reklamáciu sa rozumie pripísanie finančnej čiastky za
reklamovaný tovar na účet kupujúceho , resp. vysporiadanie „ in naruta“ . V prípade
oneskoreného vysporiadania reklamácie má právo kupujúci právo uplatniť voči
predávajúcemu bonus vo výške 0,5 % z reklamovanej čiastky za každý deň'omeškania.

Č1.7
PRECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA
Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci nadobúda vlastnícke právo k dodanému tovaru dňom
jeho zaplatenia

Č1.8
PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Kúpnu cenu tovaru predávajúci vyúčtuje kupujúcemu na základe potvrdeného dodacieho
listu faktúrou , ktorá musí obsahovať :
a/ číslo daňového dokladu
b/ číslo účtu predávajúceho v súlade s čl.l
c/ daňové identifikačné číslo
d/ dátum zdaniteľného plnenia
e/ deň odoslania faktúry
f/ deň splatnosti faktúry v súlade s kúpnou zmluvou
g/ číslo certifikátu, prehlásenie o zhode prípadne rozhodnutia MZ SR podľa jednotlivých
druhov tovaru
h/ presný názov fakturovaného tovaru
i/jednotkovú cenu tovaru
j/ DPH tovaru v absolútnej hodnote a v %
k/ sumu jednotlivých druhov tovaru a služieb celkom
2. Predávajúci je povinný vystaviť faktúru v súlade s právnymi predpismi a to najskôr v deň
splnenia dodávky a túto doručiť kupujúcemu do 5 pracovných dní dodania tovaru

3. Kúpnu cenu za prevzatý tovar je kupujúci povinný zaplatiť po obdržaní faktúry na účet
uvedený v čl.l tejto zmluvy prevodným príkazom do 14 dní odo dňa zdanitelného plnenia
4. V prípade oneskorenej úhrady faktúry má predávajúci právo vyúčtovať kupujúcemu
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.
C1.9
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú s účinnosťou 1.1.2017 do 31.12.2018
2. Zmluvné strany sa dohodli, že výpovedná doby zo zmluvy , prípadne akéhokoľvek jej
ustanovenia je tri mesiace o doručení výpovede druhej strane
3. Zmluvné strany môžu zmluvu meniť kedykoľvek len písomnou formou na základe dohody
zmluvných strán formou dodatku
4.Zmluvné strany sa dohodli , že predávajúci môže svoje pohľadávky postúpiť tretej osobe
alebo založiť v prospech tretej osoby len po predchádzajúcom písomnom súhlase štarutámeho
orgánu kupujúceho , v súlade s výpisom z obchodného registra
5. Preddavok na plnenie zmluvy sa nebude poskytovať
6. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka SR v platnom znení
7. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch , každá strana obdrží jeden .
V Beluši dňa

