
Predávajúci:

Obchodný názov:
xdresa :
Bankové spojenie:
Č.Ú. :
IČO:
IČ DPJ-I

Kupujúci :

Ohchodný názov:
.vdresa :
!:aslúpeným :
Bankové spojenie:
r.ú :
IČO:
DIČ'

Kúpna zmluva v zmysle § 409 Obchodného zákonnika
č. 513/1991 Z.z.

GM plus, s.r.o.
Jesenského 1,96212 Detva
OTP Banka Slovensko
4787808/5200
36047651
SK 2020072494

Školská jedáleň pri VI. Základnej škole Zlatý potok
M. Rázusa 1672/3 961 01 Zvolen
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Všeobecná úverová banka, a.s. Zvolen
35-8937412/0200
37888421
2021668572

Predmet zmluvy

Prcdrueroi l zmluvy je dodávka tovaru, stanovenie nákupných cien, dodacie a platobné podmienky.
Dodávateľ sa zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar uvedený v aktuálnom cenníku, ktorý je neoddeliteľnou
,L časťou tejto zmluvy. Dodávateľ má právo pri zmene ceny múky upraviť aj cenu dodávaných výrobkov.
Objednávky kupujúci oznámi minimálne l deň vopred šoférovi, alebo telefonicky do 9,00 hod.
e eny za jednotlivý tovar sú určené podl'a aktuálneho cenníka, dodávateľ sa zaväzuje kupujúcemu
o.márniť zmenu minimálne 10 dní vopred.
Z nluvné strany sa dohodli na fakturačnom období 10 dní, predávajúci je povinný do 5 dní po skončení
dekády vystaviť všetky potrebné doklady.

5. Splatnosť faktúry je 10 dní.
6 V prípade oneskorenej úhrady faktúry zo strany kupujúceho je predávajúci oprávnený účtovať za každ)

de-ň omeškania úrok z omeškania v zmysle § 369 Obchodného zákonníka.
Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom
podpísania obidvomi stranami .Vypovedať zmluvu môže každá strana aj bez udania dôvodu. V) povedná
lehota je jeden mesiac pre obidve strany a počíta sa prvým dňom mesiaca nasledujúceho po obdržaní
pisomnej výpovede.

7

Prehlásenie o zhode:
PI edávajúci prehlasuje, že dodávané výrobky sú zdravotne nezávadné, zodpovedajú platným technickým

, rechuologickýrn normám a zhodujú sa s údajmi uvedenými v označení výrobkov. Všetky vozidlá majú
ps', edčenic o spôsobi losti na prepravu potravinárskych výrobkov vydané SPPT dňa 2.1.200 l. Č.o. 009831.009832.

v Detve dňa 01.09 ..2012
$"OLSKÁ JEDÁLEŇ

pľ! Základnej škole
M. Rázusa 1672/3

ZVOLEN
.......:.:r:: .

KupujúciPred<p!ajúci


