ZMLUVA
o dodávke tovaru uzatvorená podľa § 409, § 422 Obchodného zákonníka č. 51311991
a v zmysle zákona NR SR č. 55712001 Z.z., § 56 písm. f/ a gl ktorým sa mení a dopÍňa zákon
č. 26311999 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi
zmluvnými stranami:
1.1

Predávajúci: BUKOV veľkoobchod ovocie-zelenina
Čadca-Horelica 109
Milan Delinčák- majiteľ
zastúpený:
005199692810900
č.účtu:
10842098
IČO:
IČDPH:
SKI 020450497

2.1

Materská škola Lesnícka 1370, 023 02 Krásno nad Kysucou
Kupujúci:
Zastúpeným:
č.účtu:
503639089110900
42349567
IČO:
DIČ:

s nasledovným obsahom:
Čl. 1
PREDMET ZMLUVY
Predávajúci dodá kupujúcemu tovar: ovocie,zeleninu a zemiaky
a podľa sortimentu ktorý má na sklade.
Čl. 2
KÚPNA CENA
Kúpna cena je určená podľa ponukového listu. Môže sa
k zmluve podpísaných predávajúcim a kupujúcim.

meniť len

podľa

objednávok

na základe dodatkov

Čl. 3
ČAS OBJEDNANIA, DODANIA A PREVZATIA TOVARU
Kupujúci je povinný deň dodania v týždni, sortiment a množstvo požadovaného tovaru
na tento deň oznámiť predávajúcemu najmenej dva dni pred uskutočnením dodávky.
Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar podľa čl. 1 zmluvy kupujúcemu vlastným
vozidlom do dvoch dní po tom, čo ho kupujúci vyzve k dodávke tovaru. Kupujúci sa zaväzuje
uvedený tovar prevziať v deň, na ktorý bol objednaný. Ceny sú platné v čase ponuky. Ak sa
zvýši alebo zníži cena ovocia a zeleniny uvedená v čl. 1, zvýši sa, alebo sa zníži cena vo
vzťahu k odberateľovi.

Čl. 4
MIESTO PLNENIA
Sklad predávajúceho: BUKOV VOZ, Čadca-Horelica
Sklad kupujúceho : ŠJ MŠ Lesnícka 1370, Krásno nad Kysucou

Čl.5
PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Právo na zaplatenie kiipnej ceny vzniká predávajúcemu riadriy111 a včasný111
plnením jeho záväzku.
2. Platba bude uskutočnená na zálclade vyúčtovania predávajúceho forn1ou faktúry.
Fczlctúra musí obsalzovat' obvy lclé náležitosti aje splcttná clo 30 clní odo dňcz .Jej
doručenia.

Čl. 6
NADOBUDNUTIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA K TOVARU
Kupujúci nczdobitdne vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím
,
o prevzatz.

Cl

potvrclenín1

Čl. 7
ZODPOVEDNOSŤZA VADY TOVARU
1. Z1nluvné strany sa budú riadit' § 422 a nasl. Obchodného z ák. , kto1~é upravujú
nároky za zospovednos ti za vady
2. Prípadné vady predmetu kúpy bude kupujúci reklamoval' pri prevzatí od
lcupujúceho.
Čl. 8
OBALY A BALENIA
Predmet kúpy bude prepravovczný Cl balerzý obvyklým spôsoboni talc, a by nedošlo
Ie j eho poškodeniu počas prepravy - v prípadoch, all tovar prepravU;fe preclávajúci na miesto
prevzatia určené kupujúcin1.
Čl. 9
DOKLADY NUTNE NA PREVZATIE TOVAR U
Tovar bude dodaný spolu s dodací11i listom.
,

Čl. 10

1. Zniluvuje 1nožné z1nenit' alebo zruš it' len po vzájomnej dohocle zmluvnJ)c/1 strá11, alebo
.Jednostrczn11e každou zo z nilu\1nýcl1 strán. a to s dvojniesačnou 11ýpovedriou lelzotou.
2. Prílohou tejto zmluvy je cl) výpis z obchodného 1~egistra,prípaclne živno~·tenský list
predávajiíceho a platný cennílc poniilca1iých to11arov.
3. Z1nlitva nadobúdct účinnost' dňo1n 01.02.2014
4. Zmluva je vyhotove11.á v 2 exemplároch, z ktorýcli každá z mluvná strana dostan.e 1
vy hotovenie.
5. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. 12. 2014.

MILAN DELINČ:ÁK

V Čadci, diía:21.01.2014
Príloha: Cenník

BU KOV - veľkoobcho d
o v ocie - zelenina
®

022 01 ÓADC...A-Hore lica

Predávaju

Kupujúci:

I

'J

MATERSKA SKOIA
Lesnícka 1370
023 02 Krásno nad Kysucou
-

I

:e· 1OS'1209

. .\ ('

,.,

r:

