
Kúpna zmluva
uzavretá podlh § 490 obchodného zákonníka

Čt. t. zmtuvné strany

Predávajúci

JMV Máso - Údeniny,s.r.o., Rozkvet 2o42l8o, o17 oí Považská Bystrica
lČo: +ztsese+ DtČ: zozsŤztn4a
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko,a,s., Považská Bystrica, č.ú.: 2900157002/5600
Konateť: lng.Ján Vajdečka

a
kupujúci

Šrolsxá jedáleň pri MŠ, Chmelinec 141116
0200í Púchov
lČo: setzgeaz DlČ:202í669749
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko,a.s., Púchov, č.ú.: 7230766003/5600
Zastúpený: Danka Čemiěková - riaditetka MŠ

Č[ lt. Preametzmluvy

Predmetom tejto zmluvy je dodávka tovaru (čerstvého mása a hydiny, mrazených rýb,
másových a syrových qýrobkov) v rozsahu vybraného sortimentu a v cene podl'a ptátnéno
cenníka.

d. n. Doba, spósob a miesto dodania

1. Predávajúci sa zavázqe dodávať kupujúcemu tovar uvedený v čl. ll. tejto zmluvy
a špecifikovaný v píloheč. 1 tejto zmluvy podía aktuálnej potrěby.

2. Dodávka s dovozom sa bude uskutočňovať na základe písomnej, ústnej a]ebo telefonickej
objednávky predbežne nahlásenej minimálne 2 dni vopred s možňostbu jej upresnenia deň
vopred.

3. Tovar bude dodávaný chladiarenským vozidlom do skladov na adresu kupujúceho.

4, KuPujúcije povinný na základe dodacieho listu podpisom povereného pracovníka potvrdiť
prevzatie tovaru.

5. KuPujúcije oprávnený upozomiť na zjavné vady dodaného tovaru bezprostredne pri jeho
prevzatí.

Čt. tV. Cena a ptatobné podmienky

1. Kupujúci neposkytuje preddavky anizálohy na plnenie zmluvy.

2. Zmluvné strany urČujú kúpnu cenu na základe cenníka, ktoný tvorí prílohu zmluvy.

3. V dohodnutej kúpnej cene je zahrnutá i cena dovozu na miesto určenia a všet(ých
oprávnených nákladov predávajúceho.



4. Dohodnutá cena za tovar je počas platnostizmluvy stála a závázná a možno ju meniť len
na zák]ade dohody zmluvných strán.

5. Kupujúci sa zavázuje zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu na základe
vystavenejfaktúry a dodacieho listu formou bankového prevodu.
Splatnosť faktúry je 7 dní odo dňa jej vystavenia.

Čt. V. Práva a povínno§i zmluvných strán

Predávajúceho:

- Dodať tovar, ktoný je predmetom tejto zmluvy v dohodnutom množstve a termíne
- Odovzdať kupujúcemu dodací list tovaru
- Zložiť dodaný tovar u odberatel'a

Kupujúceho:

- Objednať tovar podťa bodu 2, čl. 3
- prevziať tovar v dohodnutom termíne
- Zaplatiť faktúru v stanovenom čase

Čt. Vt. Kvalita tovaru a záruka

Predávajúci sa zavázuje dodať kupujúcemu tovar v kvalite podla platných noriem

čt. vtt. záverečné ustanovenia

zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú

Zmluva móže byť menená a doplňovaná len písomnou dohodou oboch zmluvných strán
označenou ako číslované dodatky.

3. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
obchodného zákonníka

4, Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, každá zmluvná strana obdží jedno
vyhotovenie.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvori]i po vzájomnej dohode, slobodne, vážne a
zrozumitel'ne, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu zmluvu vlastnoručne podpisujú.

V Považskej Bystrici, dňa 31 . a1.2014

§iWV niň§o,Údenlny, ",,

1.

2.

Rozkvet 2042180
otl ďt }ovaZskáftvstri

redávajúci


