
Zmluva

--------~.---------------Centrum sociáInych siliiieb "Slnečný don;"
t- __ P_R_,E,.::·S..:;.OI/,ViÚ8Ck& 3

Došlo: 17 -DB- -ZO::-:1-1--~

o dodávke a odbere tovaru
/ dodávateľsko-odberateľská zmluva /

Pridelené:

Predávajúci /dodávateľ/: Lucia Prešov Plus s.r.o., Pavlovičovo námestie 34, 080 OlPrešov
V zastúpení: Ľubomír Stašek
Bankové spojenie: UniCreditBank Prešov, č.ú.: 661112800/1111
IČO: 31716016
DIČ: SK 2020520634
Registrácia: Okr. súd v Prešove, odd.: s.r.o., vložka: 2603/P
Tel./fax: 051/7724865

a
Kupujúci /odberateľ/: Centrum sociálnych služieb "Slnečný dom"

Važecká 3,08005 Prešov
V zastúpení: Mgr. Slavko Poptrajanovski
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s. Prešov, č. ú.: 8827223110/5600
IČ~O:00691968
DIČ: 2021303042
Tel.: 051/7757356

uzatvarajú túto dodávateľsko-odberateľskú zmluvu:

I.
Predmet zmluvy

Touto zmluvou sa predávajúci Idodávateľl zaväzuje za určitých podmienok dodávať tovar-
zemiaky , ovocie a zeleninu, konkrétne dohodnutý na základe telefonických objednávok podľa
možností dodávateľa /druh a množstvo tovaru/. Dodávateľ dodaním tovaru prevedie na odberateľa
vlastnícke právo k nemu a odberateľ sa následne zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu k nemu.

ll.
Povinnosti predávajúceho - dodávateľa

Predávajúci - dodávateľ dodáva tovar spolu s dokladmi, ktoré sa k tovaru vzťahujú a
následne umožní kupujúcemu - odberateľovi nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru v súlade so
zmluvou.

ili.
Dodanie tovaru

Tovar dodáva dodávateľ na základe telefonickej objednávky podľa požiadaviek odberateľa
na základe aktuálnej ponuky apodľa aktuálne platného cenníka. Tovar dodáva dodávateľ do sídla
Centra sociálnych služieb "Slnečný dom", Važecká 3, Prešov. Dodávateľ splní svoju povinnosť
dodať tovar tým, že na dohodnutom mieste u odberateľa zodpovedný pracovník prevezme dodaný
tovar spolu s príslušnými dokladmi Ifaktúra alebo dodací list s určením druhu, množstva, akostnej
triedy a ceny tovaru. Tovar sa dodávateľ zaväzuje dodať do 24 hodín od prevzatej objednávky a
zároveň sa zaväzuje dodať ho zabalený na prepravu spôsobom obvyklým pre takýto tovar v
obchodnom styku. Dopravu tovaru zabezpečuje predávajúci na vlastné náklady a nebezpečenstvo.



IV.
Platba za tovar

Platba za dodaný tovar bude odberateľom uhrádzaná na základe vystavenej faktúry.
Podmienky fakturovania sa budú riadiť všeobecnými právnymi normami upravujúcimi platobný
styk. Splatnosť faktúry je určená na ... 14 ... dní. Pri nedodržaní splatnosti bude dodávateľ účtovať
úrok z omeškania vo výške 0,05% z dÍžnej sumy za každý omeškaný deň.

V.
Vady tovaru

Dodávateľ nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých odberateľ v čase prevzatia tovaru vedel alebo
musel vedieť. Dodávateľ posudzuje reklamáciu za vady tovaru, ktoré nezavinil odberateľ pri
každom prevzatí tovaru, prípadne skryté vady do 24 hodin od dodania tovaru.

VI.
Doba plnenia

Zmluva o dodaní a odbere tovaru uzavretá medzi dodávateľom a odberateľom sa uzatvára na
dobu určitú od 1.9.2011 do 31.12.2011 s tým, že každá zo zmluvných strán môže zmluvu
vypovedať v lehote l mesiaca odo dňa, keď jedna zo strán doručí písomne druhej strane výpoveď.
Lehota začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď
doručená.

V prípade nedodržania uvedených lehôt má každá zo strán nárok na náhradu škôd, ktoré v
súvislosti s týmto vznikli.

VII.
Ostatné dojednania

V prípade rozporov, ktoré môžu pri dodávateľsko-obchodných vzťahoch vzniknúť, sa
zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka § 409 a násl..

Zmluvné strany si dohodu prečítali, jej textu porozumeli a na znak súhlasu ju potvrdzujú
svojim podpisom.

Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán dostane
jeden exemplár.

V Prešove 17.8.2011

predávajúci


