
   

Obchodný  názov    :KARMEN veľkoobchod potravín, s.r.o.

Strojnícka 15, 080 01 Prešov

IČO               : 36447269

IČ DPH               : SK  2020010773

Bank. spojenie         :ĆSOB Prešov , č.ú. 8010 - 0613310773/7500

Zastúp.               : p. Kolcun Vladimír, p Korfanta Jozef - konatelia

Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu v Prešove, odd.: s.r.o., vložka č. 10382/P

 / ako predávajúci /

Obchodný názov     :Základná škola Z. Nejedlého 2

              : 052 01 Spišská Nová Ves

IČO               : 35546069

IČ DPH               : SK2021668418

Bank. spojenie      : 7524830007/5600

Zastúp.               : Mgr. Miroslav  Nováček - riaditeľ

vedúca ŠJ- Eva Minďašová - 053/4466366

Spoločnosť zapísaná v OR  Okresného súdu v  .........................., odd.: .......... , vložka č. ...............

 / ako kupujúci /

 

      Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar zo svojho veľkoskladu

prípadne maloobchodnej prevádzky, a to na základe riadnej objednávky,ktorá musí obsahovať 

presnú špecifikáciu druhu tovaru, presnú gramáž tovaru, presný počet kusov resp. obchod - 

ných balení,  pričom sa zaväzuje tovar dodaný podľa podmienok dohodnutých touto zmluvou

riadne prevziať včas zaplatiť za odobraný tovar.

   Druh a množstvo tovaru špecifikuje kupujúci na základe výberu z ponukového listu, resp.

platného cenníka predávajúceho a to buď písomnou (príp.faxovou) objednávkou, alebo 

telefonickou objednávkou na odbytovom oddelení, pričom kupujúci sa zaväzuje predkladať

tieto objednávky minimálne 3 dni pred požadovaným plnením.

   Dodanie tovaru, jeho množstva a sortimentu potvrdí kupujúci resp. ním poverená osoba

na dodacom liste.

   Kúpna zmluva vzniká potvrdením písomnej resp. telefonickej objednávky.

   Predávajúci sa zaväzuje, že dodaný tovar bude plne zodpovedať platným technickým a 

hygienickým normám a predpisom.

   Kupujúci je povinný dodaný tovar skladovať a predávať v súlade s platnými normami a

príslušnými právnymi predpismi.

   Miesto plnenia dodávok tovaru t.j. odberné miesto, je miesto uvedené v jednotlivých

objednávkach. 

   Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu dodá objednaný tovar podľa podmienok tejto

zmluvy.

   Kupujúci sa zaväzuje, že zabezpečí plynulé a bezproblémové prevzatie objednaného

tovaru na dohodnutom odbernom mieste, pričom je povinný priamo pri preberaní tovaru

skontrolovať množstvo, sortiment a akosť tovaru. 

   Porušenie obalov, neúplnosť tovarov, nevyhovujúca akosť a ďalšie viditeľné vady je

kupujúci povinný reklamovať ihneď pri prevzatí tovaru.

   Ostatné vady dodaného tovaru je kupujúci povinný reklamovať bezodkladne, najneskôr

do 24 hodín od zistenia vady v rámci záručnej doby, presným záznamom - reklamáciou,

kde bude uvedený presný druh reklamovaného tovaru, presné množstvo reklamovaného

tovaru, a popísaná presná vada reklamovaného tovaru.

KÚPNA  ZMLUVA
uzatvorená  podľa par.409 a násl.ustanovení Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.

medzi  :

a

III.  Platobné podmienky

I.  Predmet zmluvy

II.  Druh, množstvo a akosť tovaru

III.  Dodacie podmienky 



   Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za dodaný tovar kúpnu cenu podľa cenníka predávajúceho

v celkovej výške a včas, v dojednanej lehote splatnosti  14  dní   od prevzatia tovaru.

   Predávajúci je povinný vystaviť doklad - faktúru za dodaný tovar na základe potvrdených 

dodacích listov.

   V prípade, že sa kupujúci omešká s úhradou ceny za dodaný tovar, je predávajúci 

oprávnený  vyúčtovať kupujúcemu úrok z omeškania  vo výške 0,05% z ceny tovaru za 

každý deň omeškania.

   Okamihom prevzatia dodaného tovaru od predávajúceho prechádza na kupujúceho 

nebezpečenstvo škody, zničenia, straty alebo  odcudzenia tovaru.

   Zmluvné strany sa zaväzujú akékoľvek zmeny v údajoch uvedených v tejto zmluve

oznámiť bez zbytočného odkladu druhej zmluvnej strane.  Ak tak niektorá zmluvná strana 

neurobí a týmto konaním vznikne druhej strane škoda, zodpovedá za ňu v plnej výške podľa

ustanovení Obchodného zákonníka.  Rovnako tak zodpovedajú zmluvné strany za uvede -

né nepravdivé skutočnosti a údaje pri uzavretí tejto zmluvy.

   Zmluva sa uzatvára na dobu určitú t.j.od 01.01.2014 do 31.12.2014 a nadobúda platnosť  

a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

Výpovedná lehota tejto zmluvy je  2  mesačná , a začína plynúť prvým dňom mesiaca

nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. Vypovedať túto zmluvu je 

možné len písomnou formou.

   Zmluvu je možné meniť a doplniť len písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi

zástupcami oboch zmluvných strán. 

   V prípade vzájomných sporov sa zmluvné strany zaväzujú, že tieto budú prednostne

riešiť dohodou, v prípade že k dohode nedôjde budú sa riešiť v súlade s podmienkami

stanovenými Obchodným zákonníkom a Občianským zákonníkom.

  Účastníci tejto zmluvy sa dohodli, že spory sa budú riešiť pred Okresným, resp. Krajským

súdom v Prešove.

   Zmluva je vyhotovená v 2 prevedeniach, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom.

  Účastníci zmluvy prehlasujú, že všetky ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné a na 

 znak súhlasu ju dobrovoľne a bez nátlaku podpisujú.

v   Prešove, dňa   30.12.2013                  v  ......................... , dňa ..............v Sp. Novej Vsi  dňa 02.01.2013

                 

IV.  Záverečné ustanovenia

podpis a pečiatka podpis a pečiatka

za predávajúceho za kupujúceho


