
KUPNA ZĘLUVA č.202119
Uzatvoľená medzi zmluvnými stľanami

Predávajúci: Go-Bo z.p. Kubala Bolruš
Dolná Tižina286 013 04
ĺČo::szgos:o IČ opH: SKl020063803
Bank. Spojenie: Čsog Žitina, číslo účtu: 6071 l5533l75OO
Tel: 041/5688 962

Kupujúci : Mateľská škola Čajakova4
010 0l ,illina
ĺČo:zlgoągsl
DIČ:202|759443
V zastúpení: Mgľ.Máľia Mihálková riaditeľka školy

I.

Pľedmet zmluvy
Prcdmetom zmluvy je záväzokpľedávajúceho dodať tovaľ' ktoľý je vopľed objednaný
kupujúcim, a to telefonicky, písomne' alebo osobnou návštevou.

II.
Miesto, spôsob a termín plnenia

Prrdávajúci zabezpeč,í pľe kupujúceho dodávku tovaľu v mieste uľčenom v objednávke
kupujúceho a to vlastnými dopravnými pľostľiedkarni. Pľedávajúci zaručuje tovaľ
v poŽadovanom množstve a najvyššej kvalite s oveľením kvality potľavín.

ilI.
Kúprra cena a platobné podnrienky

Kúpnu cenu pľebľaného tovaľu je kupujúci povinný ulrľadiť na účet pľedávajúceho do 7 dní
odo dňa vystavenia faktúľy. Kúpna cena bude stanovená nazáklađe cenníka obchodných cien
platného v čase uskutočnenia pľedaja tovaľu kupujúcemu.

TV.
Vadné plnenia - spôsob ľeklamácie

Kupujúci je povinný pľehliadat' tovaľ pľi jeho pľebeľaní od pľedávajúceho. Pľi reklamáciách
dodaného tovaľu kupujúci postupuje podľa obchodného zákonníka.



V.
Všeobecné ustanovenia

Pľedávajúci má pľávo odmietnuť vydat'tovar podľa uzatrzoľenej kúpnej zmluvy v prípade' že
nebol dodľŽaný termín splatnosti vystavenej faktúľy.
Kúpna zmluva o obchodných podmiankach sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, zktoľých
jednu obdľŽí prcdávajúci ajednu kupujúci.
Yzt'ahy ktoľé nie sú medzi pľedávajricim a kupujúcim bliŽšie upľavené v kúpnej zmluve
o obchodných podmienkach sa ľiadia podľa všeobecne platnýcń ustanovení bb"hodnoho
zákonníka.
Me!1', alebo dopĺňať podmienky tejto kúpnej zmluvy je moŽné len formou písomného
dodatku so súhlasom oboch stľán. Podpísaním kúpnej zmluvy o obchodnýcń podmienkach
medzi predávajúcim a kupujúcim sa táto stáva platná azáväzná'pľe kupujúceĹo
a predávajúceho.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stľanami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v znrysle $ 47a občianskeho zákonníka.
Zmluva je uzatvoľená rra dobu určitťr'
Táto zmluva je platná od 2.9.202I do 3l.8.2022
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