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ZNLLUvA

LUNYS' s.r.o.
Ýodárenská ZOt 1 l38,Poprad 05 80 1

o všronncNÝcrr NÁrupmýcH poDMIENKAcH

r p"ai" S 273 ods. 1 a § 409 a nasl, Obchodného zákonníka)

DODÁVATEú:

názov:
sídlo:
tť,o:
IČ pre DPH
zast.:
barrkové spojenie:
číslo ťrčtr,r:

a
ODBERATEL:

rlázov:
sidlo:
tČO:
DlČ:
ZaSt:

bankové spojenie:
číslo ťrčtu:

36 412 549
Sk 2020019518
peter kaňuk-konateť
VÚB, a.s. Poprad
1,7,19054954l0200

záklaďnáškola s materskou školou,

053 06 Bijacovce 5

37942691
2021869014
P""P.. Anna Paťonderová - riaditel'ka školy

Unikredit Bank Levoča
nr84,76052/ 1111

1.1

|.2

l,J

1.4

L
Predmet plnenia

Predmetom plnenia je touu. ouo.iu-i7"l"ninf=-aoaa*ný z vel'koobchodného skladu dodávateťa

špecifikovaný vobjedn"ň". otruto* "uřo"á"iv-9ir9e.mi9zstvo, 
druh ovocia azeleniny,

vvmedzenie euru ojiutv-, fozadwaná 
'ň;iiá a dohodnutá cena. k uzatvoreniu zmlr"rvy

postačuje vystavente ot3"ánaury ^ ,t 
uoY oáu".ut"ru a jej poNrdenie faktickým plrrením

dodávatel,a ,"rp. .ryrtuJ"ním faktúry ; .rÓ- áoá'nut"ru. obe stranY PovaŽujú takto

|otvrdenú objeánávku za kúpnu zmluvu,

ponuka tovaru dodávatel,om a objednávka predkladaná.odberateťom sa móže realizovať ústne,

teleforricky, f,axom resp, písomne, priěom"i,i"""r,"r",r, z týchto spósobov rea|izácie ponrrky

tovaru a objednávky .u pouuZ".;" za-konanie podťa tejto zmluvy,

Prevzatie tovaru móže kupujúci potvrdiť na nákladnom liste, dodacom liste,resp v inonr

sprievodnom dokladefi d;á;k" tovaru. Akoáodací list móže slúžiť aj daňový doklad'

Účastrríci zrnluvy sa dohodli na tom, že

Ieho úplrrým zaplatením,

vlastnícke právo k tovaru prechádza na odberatel'a až

sklad dodávateťa. pri dovoze tovarLt

v objednávke neuvedie iné miesto

n.
Miesto plnenia

Miestom plnenia rozumejú zmluvné s{anv velkoobchodný

j;';;"J"* plrrenia ,klud odb",ateťa pokial' odberateť
'p 

l,-, 
",-, 

i u, t<toré ; e pre d odávat eť a záv ázné,

2.1



Iil.
Dodacie podmienky

3,] Doclávatel,sa zarázuje dodať tovar odberúl'ovi v lehote uvedenej v objednávke. V PríPadoch,

l<ecl, dodávatel, nie je schopný túto lehotu dodržať,je povinný o tom bezodkladne informovlt'

odberatel'a.

Iv.
Platobné podmienky

4.1 Dodálatel, sa zavánlje predáva-tovar odberateťovi za dohodnutú kúPnu cenu,tj, za kúPrrr-t

cenu. ktor[t dodávatel,.,u"di" v ponuke tovaru a ktoru odberatel'potvrdí lYstavením objednávkY,

4.2 otlberatel, sa zavázuje zaplatiť za predmet zmluvy dohodnutu kúpnu cenu,

4.3 .\k sa zmluvné strany nedohodnú na platbe v hotovosti pri dodávke tovaru, P|ati,Že odberatel'

jeporinný zapIatiťr.forýnutéplneniedoáávate1,om kúpnu cenu na základe daňového dokladLr

v\stA\eného dodávut"io* so spiatnosťou 10 dní (slovom Desať dní). Lehota sPlatnosti PlYnie od

dorLlčellia dariového doklaáu odberate1,ovi. V prípade pochybnosti považujú_ zmluvné stt"Attv

iiariový doklad za doručený na tretí deň po jeho odoslání dodávatel'om, o Čom dodávatel' Precllo;;Í

potvrdenie.

,i.,1 odberatel, je povinrrý uhradiť dodávatel'ovi kúpnu cenu vlermíne sPlatnosti Podťa bodu 4,3 tlk,

aby úhiada kúpnej ceny bola najneskór v posledný deň splatnosti poukázaná Príkazonl rrll

írlrraclu na uantouli újet dodávát"ru. p.i hotovostnej platbe je odberatel' povinný Platit'

najneskór v deri uvódený na daňovom doklade ako deň splatnosti.

v.
Sankcie

5.1 , Pri nedodržarrí doby splatnosti sa odberatil2avázuje zaplatiť dodávatel'ovi Úrok z omeŠkatria i'll

r,ýške 0,1oÁ z dlžnej sumy za každý oneskorený deň,

VL
Povinnosti zmluvných strán

6.1 Ak je odberatel, v omeškaní s pr"u"utí* t*u, musí dodávatel'urobiť oPatrenia Primerarlé

okolttostianr na uclrovanie tovaru. V prípade, ak by k takýmto uchovaním tovaru vznikli

cloclávatel,ovi náklady, odberatel, sa zavázuje ziplatiť dodávatelbvi Úhradu Primeraných nákllr1l''"

i<toré nru pritonr vznikli.

6.2 V prípade ak odberatel, po dodaní tovaru tento tovar neprevezme má dodávatel'Právo Pocli'li

vlastrrého uváženia predrnetný tovar ponúknuť inému záujemcovi, V prípade rozdielu nli:ii,,i

dohoclnutou predajnou cenou odberatel'ovi a cenou, za ktory dodávatel' predá predmetný tol,ai ,,,:

ocj beratel' pov in ný dodávatel'ovi uhradiť vzniknut,ý rozdiel,

vil.
Nebezpečentvo škody na tovare

1.| Na odberate l,a prechádzu nób.rp"č.nstvo škody na tovare, keď mu dodávatel'

v clolrodnutor]1 8u." ponúkne a je pripravený odovzdať tovar v súlade

s objednávkorr, alebo ked' odberaiel odmietne riadne ponúknuté plnenie prijať,

vilI.
Zodpovednost' za vady tovaru

B.1 zmluvr-ré strany sa pri zodpovednosti zavady tovaru a nárokov z nich

vyplývajúcich budú riadiť § 422 anas\. obchodného zákonníka.



8.2 odberatel, je povinný reklamovať vady dodaného tovaru faxom resp. PÍsomne do 24 hoiiírr

od prevzatia továru okrem zjavnýchvád, tj. množstva, druhu a viditeťného poŠkodenia, ktoréje

povinný reklamor ať písomne ihneď pri prevzatí tovaru,

Ix"
Obaly a balenie

9.1 preclmet zntlurry bude balený obvykiým spósobom tak, aby nedošlo kjeho poškodenir_r počlrs

pl,epl,a\ \ .

g.2 použité obaly sú urěené na jednorázové použitie, pokial'nie je dohodnuté inak,

x.
Ručenie

l0.i RLrčitel, berie na sebazávázok,žev prípade ak odberateťnesplní z akýchkol'vek dóvodov sl't':,:

zár ázkr vyplývajúce ztejto zmluvy, je povinný tieto závázky uspokojiť dodávateťovi,

10.] RLrčitel" je povinný uhradiť závázky za odberatel,a bezodkladne potom, čo hona plnenie

l r zval veritel,, pričom vo výzve nie je potrebné wádzať dóvod, nakol'ko tento vYPlýva z obsalrtt tejto

zrrlluvy.

10.3 Doclávatel, je oprávnený vyzvať ručitel'a na úhradu závázkov odberatel'a Po tom, Čo tli-']'"']

írspešný u svojho Ódb"iut"l,u, za ktorého ručitel' zriadll ručiteťský závázok,

l 0"4 Ručitel, sa zavánlje spolupracovať s dodávateťom pri realizácii usPokojovania nárokov

dodár,atel,a a ručí celým .uoji* áajetkom, ktorlý bude slúiiť na uspokojovanie pohťadávky v ríirnci

rr,rčetlia.

10.5 Ručenie zazávázky odberatel,asavďahujenacelúdobutrvania závázkov vypllývajúrcigh 7 !']'l'l

znrluvy.

xI.
Rozhodcovská doložka

1 1.1 zrnluvné strany tejto zmluvy sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právrll,cii

vzt,ahov urnit r1uq;"n nu ráklud" tejto zmluvy alebo, súvisiacich s touto zmluvott, vl'Íl|:'l:"

sporov " 
pruirortl výklad a zani\_t!i19:TJy"v^lťedložia na rozhodnutie v rozhodcors;.,,_,;

konaní STALEMU RozHoDcovŠrr,rrlu sÚlu zriadenému pri RoZHoDCoVSl(,".

iň§irnÁÁT'"-rrňĎiaCNÁ a.s., tčo: :s 862 88z, zapisaná v obchodnom registri

okresrrého súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka é.3157lB. Zmluvné strany sa rozhoclttutiLr

vydanérnu v rozhodcovskom konaní podriadia s tYm, že takéto rozhodnutie bude Pre ztrtlrrvlij

strany korrečrré a závázné.

xil.
všeobecné ustanovenia

12.| zmluva sa vzatvára na dobu neuroitu Nedodržiavanie bodov zmluvy móže mať za nlrsleliilil

v.vpovedanie zmluvy. Vypovedaním zmluvy sa nerušia povinnosti zmluvných strán vyplÝvl!úcicir

z tejto zmluvy,



/
/

//./
/

,/ 12.2 Túto zmluvu je možré meniť, doplňovať alebo zrušiť len

r' ztnlttvttÝch strán.
po vzájomnej písomnej dolrocle

12-3 Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam zmluvy rozumejú a zavázujú sa ich plrriť, ztltiitvtt
si prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.

12.4 Zmluva je lr,hotovená v dvoch exemplároch, zktorýchkaždázmluvná strana obdržipo jednonr
exemplári.

-Tť,§',Wry

Qlq
dodávatel'
Lunys, s. r, o.

V zastúpení: Peter Kaňuk

odberatel'

dňu...t. !...(.{.. d/! tt to zmluvu, plecioPotvrdzuj ern, že .Ta, ťD..n b. /P a r.fua,ri rlastnoručne podpísal
ml]ou.

Od berate l' i derrtifi kovaný podťa občianskeho preukazu č..

'Zástlp c a s po l. Lunys, s. r. o. menov tte... ď.,(....ť //§ť á W la

PríIohy: Živnostenský list, resp. výpis zOR odberatel'a
Výpis z OR dodávatel'a


