Kúpna zmluva
Predávajúci:
PROJEKT -MARKET s.r.o.,
prevádzka:

Východná

Suché

Mýto 1, 811 03 Bratislava

11, 946 03 Kolárovo

IČO:

50284053

IČDPH:

SK2120255566

Tel. č.

035/777

Číslo účtu:

IBAN: SK85 0900 0000 0000 2642 3116, swift: GIBASKBX

12 14

IBAN: SK08 0200 0000 0012 5242 0153, swift: SUBASKBX
IBAN: SK57 11000000002629826036,

swift: TATRSKBX

IBAN: SK74 7500 0000 0040 0927 4882, swift: CEKOSKBX
Kupujúci:
Školská

jedáleň

IČO:

pri ZŠ s VJM a gymnáziu,

Adyho

ul. 4, 943 01 Štúrovo

37861077

IČDPH:
DIČ:

2021609260

Tel.č.

036/7511496

Číslo účtu:

Predmet
požívatin

zmluvy:

Predmetom zmluvy je predaj mrazených morských rýb, mrazenej hydiny a originálne balených

Splnenie dodávky: Dodávka je splnená odovzdaním dohodnutého množstva tovaru na dohodnutom mieste a
potvrdením dodacieho listu o prevzati tovaru pečiatkou a podpisom kupujúceho.
Platnosť
30 dní.

zmluvy:

odo dňa podpísania zmluvy na dobu určitú a to od 01.01.2018 do 31.12.2018

s výpovednou lehotou

Cena dodávky: Cena dodávaného tovaru sa uzatvorí dohodou podľa platných cenníkov predávajúceho. Dohoda o
cene je uzatvorená potrvdením dodacieho listu kupujúcim.
Plat. podmienky:
Faktúra

Kupujúci je povinný za prevzatý tovar zaplatiť na základe faktúry vystavenej predávajúcim.

je splatná do 7 dní

Platba sa uskutoční prevodným príkazom na účet predávajúceho. V prípade omeškania zaplatí dlžník za každý deň
omeškania 0,05 % z dlžnej sumy.
Preprava

tovaru: Podľa dohody

Reklamácia:
Za kvalitu dodávaného tovaru zodpovedá predávajúci. Reklamácie na kvalitu dodaného tovaru treba
odoslať ešte pred skončením garančnej lehoty.! resp. informovať o tom telefonícky /
Zmluvný partner dodržiava pri realizácii svojich aktivít zákonom stanovené predpisy. To platí pre zmluvné strany
obzvlášť v aplikácii existujúcich predpisov v boji proti korupcii.
Zmluvu je možné meniť alebo rušiť len po vzájomnej dohode zmluvných strán.
Ostatné podmienky budú zmluvné strany plníť na základe ustanovení OBCHODNÉHO

ZÁKONNíKA

Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, každá zmluvná strana obdrží l vyhotovenie.

V Kolárove dňa:
Školská jedáleň
94~t~rovo

------------ - ----- -~
kup úci
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