
Kúpno-predajná zmluva
uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č.   513/1991  Zb v platnom znení,

medzi týmito zmluvnými stranami:

Predávajúci:         A Fresh, s.r.o.
A. Medňanského 16/A
036 08 Maľtin

Zastúpený:

Kupujúci:

Hvizdák Roman
Registrácia:
IČO:

OR Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo:  60403/L
47457473

Bankové spojenie:  Tatra Banka,a.s.
Číslo účtu:                   2921902219/1100
IBAN:                             SK4811000000002921902219

Materská Škola - Strečno
Školská jedáleň
Sokolská 494
013 24 Strečno

IČO:37813447 DIČ:202168992
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

s nasledovným obsahom

čl.   l.

Predmet kúpy
Predmetom zmluvy sú obchodné, dodacie, fakturačné a platobné podmienky a evidencia obalov pri dodávkach
ovocia,zeleniny a ostatných potravinárskych produktov  na základe ponuky predávajúceho a objednávky kupujúceho.

č.   ll.

Ponuka tovaru a uplatnenie objednávky
Kupujúci na základe ponuky dodávateľa si uplatní objednávku na kúpu tovaru pÍsomne, telefonicky, alebo
prostredníctvom zástupcu predávajúceho.

čl.   lll.

Kúpna cena
Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar za predajné ceny, ktoré boli dohodnuté v deň objednania tovaru
u predávajúceho.  Kupujúci predložením pĺsomnej obi.ednávky, telefonickým objednanĺm tovaru, alebo
objednaním priamo  u predávajúceho potvrdzuje, že súhlasí s predajnými cenami.

čl.  lv.
Dodanie tovaľu

Predávajúci realizuje dodávku tovaru v termínoch, miestach a lehotách dohodnutých v objednávke.
Predávajúci súčasne s dodávkou tovaru doručí kupujúcemu dodací list, ktorý sa kupujúci zaväzuje potvrdiť.

čl.  V.

Kvalita, záručná doba a reklamácie tovaľu
1.  Predávajúci ručí kupujúcemu a to, že predávaný tovar zodpovedá akosťou platným normám a spíňa

podmienky z.č.  152/95 Z.z. o potravínách.
2.  V prípade skrytých vád kupujúci má právo uplatiť reklamáciu u predávajúceho bez zbytočného odkladu



3.  Vo všetkých prípadoch zistenia akejkoľvek vady tovaru musia byť k pÍsomnému oznámeniu o vadách
priložené dostatočné prostriedky, ako napr. Komerčný zápis, vrátane poškodeného, alebo vadného tovaru.

4.  SpÔsob odstraňovania vád tovaru navrhuje kupujúci v súlade s príslušným ustanovením Občianskeho
zákonníka.

čl.  Vl`

Prechod vlastnickych práv
Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci nadobúda vlastnícke právo k dodanému tovaru až po zaplateni
úplnej kúpnej ceny.

č,.  Vll.

Platobné podmienky a úhľada kúpnej ceny
1,  Kúpnu cenu tovaru predávajúci vyfakturuje kupujúcemu na základe potvrdeného dodacieho listu.
2.  Kúpnu cenu za predaný tovar je povinný kupujúci zaplatiť po obdržani faktúry od predavájúceho na jeho účet

prevodným príkazom. Doba splatnosti faktúry je dohodnutá na 10 dní.
3.  V pripade oneskorenej úhrady faktúry kupujúcim, môže predávajúci účtovať kupujúcemu úroky z omeškania

vo výške 0,05% z nezaplatnejj fakturovanej ceny tovaru za každý deň omeškania.

č,.  Vlll.

Záverečné ustanovenia
1.  Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a uzatvára sa na dobu neurčitú
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2.  Zmluvu môže vypovedat' ktorákoľvek zmluvná strana a to pisomnou formou s udanim dôvodu s jeho
mesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcom po
mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej strane.

3.  Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve sú platné výlučne v písomnej forme po vzájomnej dohode
zmluvných strán.

4`  Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch z ktorých každá zmluvná strana dostane jedno vyhotovenie.
5,  Účastnici tejto zmluvy obsahu zmluvy rozumejú, súhlasia s nim a potvrdzujú to vlastnoručnými podpismi.
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