KÚPNA ZMLUVA
uzavretá podľa § 409 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Kupujúci: Obchodné meno: Základná škola s materskou školou Šarišské Michaľany
Sídlo:
Pod lesíkom 19, 082 22 Šarišské Michaľany
Okres:
Sabinov
Štatutárny orgán: PaedDr. Mária Cvancigerová
IČO:
36158101
DIČ
2021364950
Kontaktná osoba Oľga Juricová
č. účtu
Bankové spojenie:
IBAN:
SK 60 0200 0000 0017 8463 1154
Telefón:
051/7942285
ďalej len kupujúci.
Predávajúci: Obchodné meno: Ing. Mária Orosová – Pekáreň Šariš
Sídlo:
Pekárska 2, Veľký Šariš
IČO:
43485979
SK1039797957
DRČ:
Oprávnený k podnikaniu na základe živnostenského oprávnenia ObÚ Prešov
evidovaného pod č. 750-28890, č. OŽP – Z/2007/01197-2CR1
Zapísaný:
ObÚ Prešov
Bankové spojenie: SLSP
Číslo účtu:
0504040073/0900
IBAN:
SK68 0900 0000 0005 0404 0073
Telefón/fax:
051/776 23 12, 0904 011 713
e-mail:
pekaren.saris@gmail.com
ďalej len predávajúci.

Článok 1
Predmet kúpnej zmluvy
1.1

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu pekárenské výrobky podľa osobného výberu
kupujúceho na základe objednávky v požadovanej kvalite podľa schválenej normy.

1.2

Sortiment tovaru sa riadi aktuálnym platným ponukovým listom predávajúceho.
Predávajúci si vyhradzuje právo na čiastočné sortimentné úpravy s prihliadnutím na
sezónnosť, úpravy balenia, inováciu atď., o ktorých bude informovať kupujúceho
priamo pri objednávkach.

Článok 2
Kúpna cena a platobné podmienky
2. 1 Kúpna cena tovaru tejto zmluvy je cena predložená predávajúcim v aktuálnej cenovej
ponuke. Zmluvné strany sa dohodli, že k úprave cien, ktoré budú spôsobené
preukázateľným výrazným zvýšením základných surovín alebo energií o viac ako 10 %,
dôjde po vzájomnej dohode medzi predávajúcim a kupujúcim.

2.2 Kupujúci sa zaväzuje uhradiť príslušnú faktúru za dodaný tovar do 14 dní odo dňa
doručenia riadnych zúčtovacích dokladov.
Článok 3
Dohodnuté obchodné podmienky
3.1 Výber tovaru sa uskutočňuje podľa aktuálnej sortimentnej skladby objednávkou písomne
alebo ústne pri preberaní tovaru, prípadne telefonicky.
3.2 Predávajúci zabezpečí dodávku tovaru vlastným dopravným prostriedkom.
Článok 4
Kvalita, záruka a zodpovednosť za kvalitu
4.1 Kvalita tovaru musí zodpovedať ustanoveniam Potravinového kódexu a Zákona
o potravinách č. 152/1995 Zb. o potravinách v znení neskorších predpisov .
4.2 V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci nárok na výmenu tovaru za bezchybný na
náklady predávajúceho
Článok 5
Zánik a ukončenie zmluvy
5.1 Kúpna zmluva končí:
písomnou dohodou zmluvných strán
písomnou výpoveďou zo strany predávajúceho alebo kupujúceho.
5.2 Výpovedná doba je 3 mesiace a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená.
Článok 6
Záverečné ustanovenia
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na
prípadných právnych nástupcov predávajúceho alebo kupujúceho.
Zmeniť alebo doplniť túto zmluvu je možné len písomnou formou.
Vzťahy zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami
obchodného zákonníka a súvisiacich právnych predpisov.
Zmluva nadobúda účinnosť od 1. novembra 2017 a uzatvára sa na dobu neurčitú.
Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, nie v tiesni
alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

Veľký Šariš 31. 10. 2017

...........................................................
predávajúci

.........................................................
kupujúci

