KUPNAZMLUVA
o obchodných a dodacích podmienkach uzatvoľená podľa $ 2ó9 odst.2
zttkona č. 5 I 3 l I 9 9 l Zb. obchodného zákonn ika v zneni neskorších predpi so v

Článok I.
ZmIuvné strany

PREDAVAJUCI:

Ján Solárik
Zastupený

:

Ján Solárik' Kempelenová37,010 15 Z1lina

lČo : 34 353 4Il
Bankové spojenie

:

Tatra banka, a.s.

Čísloúčtu:IBAN SK45 1100 0000 00261720 2672

KUPUJÚCI:

Mateľská škola, Čajakova 4A, 0100t żilina
miesto dodávok: Námestĺe Cajakova 4A, 01001 Zilina

ĺČo:llgoągsl

DIČ: Ż021759443

bankové spojenie: PRIMA BANKA
IBAN: SK97 5600 0000 0003 3037 8014

tel. spojenĺe: 04tl763 41 40
emaĺl : caj akovams@ 8mai1.com

riaditel'ka Mš: Mgr. Mária Mihálková
vedúca šJ, email: sjcajakova@azet.sk, 0411763 47 40

Clánok II.
Predmęt zm|uvy

l.

Predávajúci sa zaväzuje, Že za podmienok dojednaných v tejto zmluve odpľedá
kupujúcemu tovaľ podľa jeho poŽiadaviek. Predmetom dodávky bude potravinársky
tovar špecifikovaný vjednotlivých telefonických objednávkach. Dodávateľ sa
zaväzuje, že dodá odbeľateľovi tovar v objednanom mnoŽstve a kvalite podľa
príslušnejnoľmy.

Článok III
Cena

1.

Cena tovaru je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č,. 1811996 Z.z. o cenách
a bude uvedená v dodacom liste podl'a ponukového listu predávajúceho.

2. Dohoda o

Zmęne dohodnutej ceny predmetu zmluvy je možná. Každéznižęnie
dohodnutej ceny je moŽné vykonat' okamžite, bez udania dôvodu a bez schválenia
kupujúcim. Každézvýšenie dohodnutej ceny je možnévykonať aŽ po schválení
zodpovednej osoby na stľane kupujúceho.

Clánok IV.
Dodávka tovaru
l

.

_
-

odberateľ vykoná platby za odobratý tovar dodávatel'ovi na základe vystavenej
faktury, ktorá musí mat'nasledujúce údaje:
číslofaktuľy
čísloúčtupredávajúceho
dęň odoslania faktúľy a dátum zdaniteľného plnenia
druh tovaru
jednotkouĺ cenu tovaru
daň zadaný tovar a daň celkom
daňové identifikačnéčíslo

Článok v.

Platobné podmienky

l.
2.
3.

Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu po obdrŽaní faktúry od pľedávajúceho na
jeho účetprevodným príkazom v termínę do 14 dní od ptevzatia faktúry.
Dodávatel' je povinný odberateľovi dodat' tovar na zźtk|ade telefonickej objednávky
v dohodnutej cene a kvalite.
Kupujúci je povinný tovaľ prevziat' podľa dodacieho listu a zap\atiť spôsobom
uvedeným v tejto zmluve.

Článok VI.
Závęrečné ustanovenie
1

.

Táto zmluva sa uzatvźlra na dobu určitúođ2.9.202l do 3L8.2022

2. Zmluvu

moŽno ukončiťvýpoveďou s výpovednou lehotou l mesiac. Výpovedná
lehota začina plynút' pľvý deň mesiaca nasledujúceho po doručenídruhej zmluvnej
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