
KupnĹ smlouva

l.

Smluvnistrany

prodávajick Petr pekišrek obchodní činost a výroba těstovin

Hlavni 74

667 01 vojkovice

Zastoupen majitelem firmy Petrem Pekárkem

IČO: 66584299

DIČ: CZ7202243807

Bankovní spojeni:

Čisb účtu: 1

Telefon: 6

dále jen prodávající

Kupující: Vyšší odborná škola a 'tředni škola Boskovice, příspěvková organizace

Hybešova S3, 680 01 Boskovice

Zastoupená ředitelem školy Ing. Mgr. Pavlem Vlachem

IČO: 62073516

DIČ: CZ62073516

Číslo účtu: 9

Telefon: 5

dále jen kupujÍcÍ

||. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je dodávka a nrodej potravinářského zboží, specifikovaný v konkrétni
objednávce, které se zavazuje prQ¢ tvajici dodávat kupujídmu za niže uvedených podmínek.

Kupujici se zavazuje zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu. Součásti kupní ceny je doprava
zboží do sídla kupujiciho.

Ill. Práva a povinnos i prodávajiciho a kupujiciho

Kupujici objednává výrobky na adrese prodávajIciho uvedeného v záhlaví této smlouvy Forma
objednávek je telefonická nebo pismnná.



prodávající je povinen dodat kupujícknu zboží v požadovaném terminu po obdržení objednávky (druh
zboží, cena za jednotku, termín dodání) na domluvené místo.

Kupující je povinen objednané zboží spolu s doklady k němu náležejícími převzít a zaplatit kupní cenu
v dohodnuté lhůtě.

KupujÍci' je povinen fyzické vady do janého zboží zjevné v okamžiku jeho převzetí, vyznačit na
dodacím listě. prodávající je pak povinen reklamaci vyřídit v dohodnuté lhůtě.

k(jpuÍící je povinen fyzické vady dodaného zboží zjevné v okamžiku jeho převzetí, vyznačit na
dodacím listě. ProdávajÍcÍ je pak povinen vyřídit reklamaci v dohodnuté lhůtě.

lV. Kupní cena

Kupní cena bude uvedena na daňovém dokladu, který bude splňovat všechny zákonné náležitosti.

V. Závěcečná ustanoveni

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. výpovědní lhůta pro kteroukoliv té Smluvních stran je
jeden měsíc a začíná běžet od prvního dne nás|edujÍcÍho měsíce po dni doručení písemné výpovědi.

Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řidl se právni vztahy z nIvyplývajki příslušnými
ustanovenÍmi obchodního zákoníku.

Smlouva se vyhotovuje ve dvou steinopisech, po jednom Pro každou stranu.

V Boskovicích dne 15.08.2021

PETR PEKÁREK
l, l'lu'inské VÝROBA TÉSTOVW
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