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Kupní smlouva

Prodávající:
Pekařství Střelná s.r.o.
Sídlo: Jiráskova I2t9,755 0l Vsetín
IČ: 258622t9
DIČ: CZ258622lg
Peněžní ústav: Slovenská sporiteťňa a.s.
Číslo účtu: 0363825933 l0g00
Společnost je zapsána u KoS ostrava, oddíl C, vložka 23048
Zastoupená: JUDr. Karel Šery
'Iel: 571489723 E-mail: sera@volny.az
(dále jen prodávající)

Kupující:
šxot sxÁ "lnnÁrnŇ
pri MŠ Chmelin ec 1411
020 01 pÚcrrov
IČ:36129682
DIČ: 2021669749
( dále jen kupující )

uzavírají tuto kap ní smlo uv u

1. Předmětem smlouvy jsou obchodní, dodací, fakturační, platební a jiné
PodmínkY Při nákupu obchodního zboží maloobchodnim odběrným
místem kupujícího : Trenčín.

2. Proďávající se zavazuje od l4.1I.20Il dodávat kupujícímu zboží
sPecifikované v jednotlivých objednávkách a kupujíc í seŽavazuje píevzít
objednané zboŽÍ v souladu s touto smlouvou a za toto zboží )aplxit
dohodnutou cenu.

3. Dodávka je Prodávajícím splněna oďevzdáním zboží spolu s dodacím
listem kuPujícímu na smluveném místě. Veškeré ,Áeny provedené
v dodacím listu je kupující povinen potvrdit. Na dodacích listech bude
uvedena cena zbožíbez ďaně zpřídané hodnoty 

"

4. Jednotlivé dodávky zboží budou realizovány na zál<ladě teleťonické
objednávky na ČÍsla 00420571489 720 nebo 00420571489 722. Zboží je, nutno objednat nejpozději den předem do 11,30 hod.



5. Nedílnou součástí této smlouvy je nabídkoý list pekařských výrobků,
obsahující druh ýrobku, hmotnost, balení a prodejní cenu bez DPH.

Smluvenou kupní cenu zaplatí kupující prodávajícímu na podkladě faktur,
které budou vystavovány dekádně. Dohodnutá splatnost bude činit 10

dnů. V případě prodlení s úhradou faktur za dodávky zboží se smluvní
strany dohodly na úroku z prodlení ve výši O,IYI z ďIužné částky zakaždý
den prodlení.

Tato smlouva se uzavkána dobu neurčitou.
Platnosti nabývá dnem její podepsání oběma smluvními stranami.
Zménit či doplnit smlouvu |ze jen písemným dodatkem po vzájemné
dohodě , ktery se stává její nedílnou součástí.
Výpovědní lhůta smlouvy je jeden měsíc, přičemž výpověď je možné
podat jednostranně pouze písemnou formou. Výpovědní lhůta začíná
plynout prvním dnem následujícího měsíce.

8. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech,znichžkažďáze stran
obďrží po podpisu jeden výtisk.

9. Smluvní strany obsah smlouvy přečetly, jejímu obsahu porozuměly,
souhlasí s ním anazákladě své svobodné vůle ji podepsaly.

Ve Vsetíně 10.I1.20II
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