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Kúpna zmluva

uzatvorená podľa § 409 a násl. Obchodného zákonnika Č. 513/1991 Zb. v znení

neskorších predpisov (ďalej Icn "zmluva")

medzi predávajúcim: Pekáreň KPK
Trstín 194,91905
Zastúpený: Viliam Kučera
Tel. 033/5589102
Bankové spojenie: VlJB a.s.
Číslo účtu !BAN: SK48 0200 0000 0008 48347212
IČO: 35173939
mč: 1020109530
IČ DPH: SK 1020109530
70-98/02]72 reg. Č. 164/98

a kupujúcim: Reedukačné centrum Trstín
Trstín 335
91905 Trstín
Tel. 033/5983111
Bankové spojenie:
Číslo účtu IBAN: SK92 81800000007000089270
IČO: 00163317

Čl. l.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je dodávka pekárenských výrobkov podľa objednávky
kupujúceho v požadovanom množstve a zodpovedajúcej kvalite.



Čl. I l.
Cena tovaru

1. Cena pekárenských výrobkov je stanovená podľa aktuálneho cenníka dodávatel'a.
2. Cena tovaru zahŕňa aj cenu prcpravncho. manipuláciu a ostatné náklady spojené

s dodávkou tovaru.
3. Predávajúci sa zaväzuje vyznačiť cenu platnú podľa záväzného cenníka na dodacorn

liste alebo nadobúdacom doklade.
4. Kupujúci sa zaväzuje uvedený tovar prevziať a následne zaplatiť cenu tovaru vrátane

DPH podľa platnej ceny vyznačenej na dodacom liste a faktúre.

Čl. III.
Objednávky a dodávky tovaru

1. Predávajúci bude tovar dodávať podľa telefonických objednávok kupujúceho na tel.
čísle m3/55891 02.

I Objednávka musí obsahovať presné údaje o množstve dodaného tovaru, mieste
vyk ládk y tovaru (prevádzky kupujúceho). sortimente tovaru (balenie. hrnotnostná
kategória atď.) a termíne dodávky.

3. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu na základe jeho objednávky v sortimente,
množstve a čase pod ra rozvozového plánu.

4. Prípadné zmeny v množstve alebo sortimente už objednancho tovaru je kupujúci
povinný oznámiť predávajúcemu najneskôr 24 hodín pred termínom dodania na vyššie
uvedených telefónnych číslach.

5. Do v Oí'. tovaru zabezpečí predáva] úci.

ČI. IV.
Zánik zmluvy

l. Táto vmluva sa uzatvára na obdobie od O1.01.2017 do :)1.12. 20 J 7
2. Zmluvný vzťah medzi zmluvnými stranami sa okrem skončenia doby. na ktorú sa

zmluva uzatvorila, končí aj na základe.
- dohody oboch zmluvných strán
- výpoveďou zo strany dodávateľa alebo odberateľa s výpovednou lehotou 2 mesiace

aj bez udania dô odu
- odstúpením od zmluvy l. dôvodu neplnenia si zmluvných povinností vyplývajúcich

z tejto zmluvy



ČI.V.
Fakturácia a platobné podmienky

1. Predávajúcemu vzniká právo fakturovať cenu dodávky tovaru po potvrdení dodacieho
listu kupujúcim.

2. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu CCIlU vrátane DPII na základe faktúry. ktorú
predávajúci vystaví do 5 dní od zdanitcľného plnenia.

3. Faktúraje splatná do 14 dní od dátumu jej vystavenia. V prípade, že kupujúci ncobdrží
faktúru do 5 dní od jej vystavenia, splatnosť faktúry sa posúva od doby jej doručen ic
ku kupujúcemu.

4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu úrok z omeškania podľa Obchodného
zákonníka v zmysle ~ 369 a ~ 502 splatnej faktúry za odobratý tovar.

Čl. Vl.

Akosť tovaru a reklamácie

1. La akosť tovaru ručí predávajúci.
') Reklamácie na akosť tovaru musí kupujúci uplatňovať písomne.
3. Reklamácie na akosť tovaru musí kupujúci uplatňovať u predávajúceho pisornnc

v rámci platných noriem a záručných lehôt tovaru. Vtedy je predávajúci povinný
vybaviť reklamáciu do 15 dní od obdržania písomnej reklamácie. Zjavné chyby
dodávky je povinný reklamovať ihneď pri dodávke tovaru.

4. Predávajúci je povinný prevziať rcklarnovaný tovar pri najbližšom rOZV07.e
s potvrdením odobratého reklamovaného množstva.

5. Pri zistení nevyhovujúcich skladových a predajných miest u kupujúceho a v prípade
následnej reklamácie nebude táto uznaná za oprávnenú.

ČL. VII.

Zverejnenie zmluv)'

1. Zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom Č. 546/2010 z.z., ktorým sa
doplňa zákon 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým
sa menia a doplňajú niektoré zákony.

2. 7,mluvné strany súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v plnom rozsahu i zverejnením
podpisov podľa platných predpisov.



Čl. VIII.

Záverečné ustanovenia

l. í',mcny a doplnky tejto zmluvy sú platné iba po schválení oboma zmluvnými stranami.
I Zmluva sa vyhotovuje \ dvoch exemplároch. každá /0 zmluvných strán obdrží po

jednom vyhotovení.

V Trstinc dňa Ol. Ol. 2017

Reedukačné centrum,
919 OS TrstIn !
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