IV.
Dodacie podmienky
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy podľa čl. III. tejto zmluvy na základe
telefonickej objednávky kupujúceho do dňa konania súťaže.

2. Miestom dodania je: CVČ, ZŠ a SŠ v Kysuckom Novom Meste, Športová hala KNM.
3. Množstvo tovaru predmetu zákazky bude upresňované telefonickými
objednávkami zo strany kupujúceho.
4. Kupujúci sa zaväzuje spolupôsobiť s predávajúcim.
5. Spolu s predmetom dodania budú kupujúcemu odovzdané nasledovné doklady :
daňový doklad - faktúra.

V.
Kúpna cena
1. Kúpna cena bola stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.
18/1996 Z.z. . o cenách. Kúpna cena bude vrátane DPH. Zmluvná cena obsahuje
všetky náklady predávajúceho na miesto dodania.
2. Dohodnutá kúpna cena je stanovená ako cena v čase podpisu tejto zmluvy nasledovne:
0,80€ na súťažiaceho / obložený rožok+džús+doboška/.
3. Kúpna cena je splatná na základe daňových dokladov (faktúr) predávajúceho, ktoré
budú kupujúcemu odovzdané súčasne s predmetom plnenia. Faktúry musia obsahovať
náležitosti daňového dokladu a špecifikáciu ceny. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní
od dňa jej doručenia. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania
príslušnej finančnej sumy z účtu kupujúceho na účet predávajúceho.
4. V cene tovaru je zahrnutá aj doprava na adresu kupujúceho.

VI.
Možnosť a spôsob úpravy ceny
1. Cenu tovaru je možno meniť na základe zmien obchodných podmienok vyplývajúcich
zo všeobecne záväzných právnych noriem, napr. zmien DPH, daňových odvodov a to
formou priložených aktuálnych cenníkov, platných v čase predaja, odsúhlasených
oboma zmluvnými stranami.
Zmeny ceny tovaru sú možné len po zvýšení nákladov predávajúceho súvisiacich
s dodávaným sortimentom tovaru. V prípade, že cena za dodaný tovar bude vzhľadom
k cene uvedenej v zmluve nižšia, nebude sa zmena ceny riešiť formou písomných
dodatkov k zmluve.

VII.
Možnosť odmietnuť prebratie tovaru
1. Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar z dôvodu nedodržania akosti,
štruktúry alebo množstva tovaru špecifikovaného objednávkou, pokiaľ sa zmluvné strany
nedohodnú inak.

VIII.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Predávajúci je povinný :
- dodať predmet kúpy kupujúcemu v požadovanom rozsahu a množstve, v bezchybnom stave
a v dohodnutej kvalite kupujúcemu.
2. Kupujúci je povinný:
- v dohodnutom termíne a čase prevziať objednaný tovar.Vykonať kontrolu dodaného tovaru,
reklamáciu môže kupujúci uplatniť do termínu stanoveného zákonom.
3. Kupujúci uhradí faktúry v dohodnutých lehotách a v správnej výške.

IX.
Zmluvné pokuty
1. Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovné
zmluvné pokuty:
a) Za omeškanie predávajúceho s dodaním predmetu kúpy pokuta vo výške 0,02 %
z hodnoty predmetu kúpy za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty
nezaniká nárok kupujúceho na prípadnú náhradu škody
b) Za omeškanie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny úrok z omeškania vo výške
0,02 % z nezaplatenej ceny za každý deň omeškania

X.
Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody za veci
1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy dňom prevzatia tovaru.

XI.
Zodpovednosť za vady a záruka
1. Na predmet zmluvy sa vzťahuje záruka v dĺžke podľa príslušnej akostnej normy.

