
ZMLUVA O OBCHODNÝCH A DODACÍCH PODMIENKACH 
UZATVORENÁ V ZMYSLE UST. OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA č. 

513/1991 Zb. V ZNENÍ NESKORŠÍCH NOVIEL 

medzi: 

GPM VOZ, s.r.o., 
Neresnická cesta 3418/72 
960 01 Zvolen 

OR Okresného súdu B. Bystrica, VI. 4422/S, Odd. Sro 
Ing. Marián Prešinský 
36020036 
SK2020066972 
2020066972 

a 

fyíf wnčMEt PVP WfiMItor) 

Zastúpený: í* ' / ^ t V ľ^M^ 

IČO: J 6 * Ó l 1 
IČ DPH: 
DIČ: 

I. 
PREDMET ZMLUVY 

Predmetom tejto zmluvy sú dodacie, fakturačné a garančné podmienky dodávok tovarov -
ovocia, zeleniny a zemiakov, evidencia a obeh obalov. 

II. 
DODÁVKY TOVAROV 

1. Predávajúci realizuje dodávky tovarov - ovocia a zeleniny prípadne iného 
potravinárskeho tovaru na základe objednávky kupujúceho v termíne a rozsahu 
dohodnutom v objednávke. Prípadné zmeny v objednanom množstve dodávateľ 
realizuje okamžite podľa požiadaviek objednávateľa. 

2. Kupujúci alebo jeho zamestnanec sa zaväzuje objednaný tovar prevziať a potvrdiť 
dodací list. 

III. 
AKOSŤ A OZNAČOVANIE TOVARU 

PREDÁVAJÚCIM: Názov: 

Registr.: 
Zastúpený: 
IČO: 
IČ DPH: 
DIČ: 

KUPUJÚCIM: Názov: 

Registr.: 

1. Predávajúci ručí kupujúcemu, že predávaný tovar zodpovedá platným normám akosti. 



IV. 
REKLAMÁCIE 

1. Reklamačné nároky v prípade vadného plnenia je oprávnený uplatňovať kupujúci do 
24 hodín po prevzatí tovaru. 

2. Predávajúci všetky uznané reklamačné nároky vysporiada tak, že dodá náhradný tovar 
v čo najskoršom termíne, prípadne vystaví dobropis. 

1. Predávajúci zašle kupujúcemu faktúru so splatnosťou 14 dní. 
2. Predávajúci a kupujúci sa týmto dohodli, že v prípade oneskorenej úhrady faktúry 

predávajúci môže kupujúcemu účtovať úroky z omeškania vo výške 0.05 % z dlžr 
sumy za každý deň omeškania. 

1. Predávajúci sa zaväzuje realizovať dodávky tovaru v cenách platných podľa cenníka. 

1. Predávajúci realizuje dodávky v prepravných obaloch zodpovedajúcich hygienickým 
a iným normám. Predávajúci sa zaväzuje od kupujúceho prevziať všetky ním dodané 
vratné obaly. 

2. Nevrátené vratné obaly sa finančne vysporiadajú po dohode oboch zmluvných strán. 

1. Táto zmluva vstupuje do platnosti dňom jej podpísania zmluvnými stranami na dobu 

2. Zmeniť dohodnutý obsah tejto zmluvy je možné len po vzájomnom dohovore 
zmluvných strán. 

3. Všetky ostatné práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadia Obchodným 
zákonníkom č. 513/91 Zb. v znení noviel. 

4. Účastníci zmluvy prehlasujú, že jej obsah vzájomne dohodli, po napísaní prečítali, jej 
porozumeli a na znak súhlasu vlastnoručne podpísali. 

V. 
PLATOBNÉ PODMIENKY 

VI. 
CENA 

VIL 
OBALY 

VIII. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Vo Zvolene, dňa ...fflJ:.....4..íff. 

Predávajúci: Kupujúci: 

QPM VOZ s.r.o. 
Neresnícka cesta 3418/72 

ZVOLEN 
m 44 fenec pod Vtáčnikom, 

Š K O L S K Á J E D Á L E Ň 

p r i ZŠ 


