Kúpna zmluva
uzatvorená podľa § 409 Obchodného zákonníka:
Predávajúci: Obecné služby Raslavice, s.r.o.
Hlavná 154
086 41 Raslavice
zastúpená: Marek Rakoš, konateľ
IČO: 481672401
DIČ: 2120067609
č. účtu: 3512144458/0200
a
Kupujúci:

Obec Raslavice
Hlavná 154
086 41 Raslavice
IČO: 00321521
DIČ: 2020624606

I.
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je dodávka zemiakov, zeleniny a ovocia priebežne pre Školskú jedáleň
II. MŠ Raslavice, Alejová 504, podľa požiadaviek kupujúceho.
2. Zmluva sa uzatvára na dobru určitú, na obdobie jedného školského roka.
3. Predávajúci zodpovedá za kvalitu dodávaného tovaru, ktorá musí byť v súlade s platnými
predpismi.
II.
Dodacie podmienky
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar v termíne a mieste uvedenom na
objednávke a to v objednanom rozsahu, kvalite a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za dodaný
tovar dohodnutú kúpnu cenu na základe tovarovej faktúry.
2. Prípadné reklamácia sa uplatňujú v deň prevzatia tovaru a to písomnou formou.
III.
Cena plnenia
1. Cena tovaru je stanovená podľa cenníka platného v deň objednávky.
2. Ak predávajúci zmení predajné ceny oproti cenníku, podľa ktorého sa obchoduje, oznámi
tieto zmeny cien spravidla 10 dní pred začiatkom platnosti nových cien, najneskôr však pri
uskutočnení objednávky kupujúcim.

IV.

Platobné podmienky
1. Zmluvné strany sa dohodli na platbe na základe faktúry vystavenej dodávateľom raz
mesačne, a to ku koncu mesiaca. Doba splatnosti faktúr je 10 dní. Dňom zaplatenia sa
rozumie deň pripísania platby na účet predávajúceho.
V.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú s výpovednou dobou 2 mesiace. Výpovedná
doba začína plynúť od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
3. Dohodnutý obsah zmluvy možno meniť len písomnou formou.
4. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží jeden.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, rozumejú jej, a že nebola dojednaná
v tiesni, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Raslaviciach ..........................

........................................................
predávajúci

.........................................................
kupujúci

