
Dodávatel'sko-odberatel'ská zmluva
uzatvorená medzi

Dodávatel': Rastislav pagáčik
Aleja Slobody 1885/20
02601 Dolný Kubín
IČO: 35079452
V zastúpení: Rastislav Pagáčik, majiteľ

Odberatel': Stredná odborná škola po lytechnická
026 O1 Dolný Kubín - Kňažia

Finančná ~ontrO!i . Rrf!dbt'?ns, v sr~I~::íko"Qm 502/2001 Z.z.

Finančná operácia je v ~ú/:;{Ie ~ 11cspcd::'rnosfou a ef ktívnostou
vynaloz&n)<.n linancných pros i, i.'C:~\Jt,

r

podpis: fČlán 1(' m: .L~.C'. ft

1. Predmetom zmluvy je dodávka ovocia a zeleniny odberateľovi za podmienok
dohodnutých v tejto zmluve.

2. Dodávateľ sa zaväzuje dodaf tovar v štandardnej kvalite. Odberatel' sa
zaväzuje prevziaf tovar v objednanom množstve a v lehote splatnosti zaplatif
dohodnutú kúpnu cenu.

Článok II.

1. Prílohou tejto zmluvy je platný cenník dodávateľa, s ktorým bol odberatel'
vopred oboznámený.

Článok III.

1. Dodávateľ sa zaväzuje objednaný tovar dodaf na miesto určenia, prípadne
priamo zo svojho skladu v dohodnutom termíne.

Článok IV.

1. Dodávateľ zodpovedá za kvalitu a kompletnosf dodávaného tovaru.
2. Oprávnené reklamácie dodávateľ vybaví výmenou, prípadne opravou tovaru

v lehote 14 kalendárnych dní od obdržania tovaru od odberateľa.
Reklamácia musí maf písomnú podobu.

3. Objednávateľ je povinný pri preberaní tovaru tento si pozrief a riadne sa
oboznámif s jeho

4. Dodávateľ nezodpovedá za poškodenie dodaného tovaru odberateľom
alebo inou osobou po prevzatí tovaru.
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Článok V.
Platobné podmienky

l. Odberateľ sa zaväzuje zaplatif za objednaný tovar v lehote uvedenej na
faktúre.

2. V prípade omeškania platby sa zmluvné strany dohodli, že dodávateľ môže
účtovaf úroky z omeškania vo výške0,l % za každý deň omeškania.

3. V prípade omeškania dodávateľa sdodávkou tovaru, je odberateľ
oprávnený účtovaf úroky z omeškania vo výške 0,l % za každý deň
omeškania z hodnoty objednávky bez DPH.

Článok VI.

l. Táto zmluva nadobúda platnosf dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a
uzatvára sa na dobu neurčitú.

Článok VII.
Záverečné ustanovenia

l. Vzťahy neupravené v tejto zmluve sa budú riadif ustanoveniami Obchodného
zákonníka a Občianskeho zákonníka.

2. Všetky zmeny k tejto zmluve je potrebné vykonaf písomnou formou za súhlasu
obidvoch zmluvných strán.

3. Zmluvumožno vypovedaf aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je
trojmesačná a začína plynúf prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
doručení výpovede. Počas výpovednej lehoty súzmluvné strany viazané
touto zmluvou, okrem prípadu, že sa dohodnú inak.

4. Dodávateľ sivyhradzuje právo v prípade závažného, opätovného
porušovania ustanovení tejto zmluvy, predovšetkým čl. V., okamžite
jednostranne odstúpif od zmluvy doporučeným písomným oznámením
odberateľovi, pričom povinnosti obidvoch zmluvných strán, vyplývajúce
z tejto zmluvy ostávajú ku dňu odstúpenia nedotknuté.

5. Zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných
strán
obdržala po jednom výtlačku.

V Dolnom Kubíne, Ol. 02. 2012 STREDNÁ ODBORNA ŠKOLA
POLYTECHNICKÁ
JElSAVSKÁ 404 Q)

1)26 01 DOLNÝ KUBíN.KŇAZIA

4tU~
odberateľ


