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Smlouva o dodávkách zboží 
 

 

 

Mezi dodavatelem:   

 

ŠANDERA s.r.o. 
Strojírenská 260 

155 21 Praha 5 

IČO:272 05 967,DIČ:CZ 272 05 967 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxx 
 

provozovna: 

Velkoobchodní sklad 
Chýně 

Praha - západ 

 

a 

 

 
Obchodní firma: 

 

ZOTAVOVNA Vězeňské služby ČR PŘEDNÍ LABSKÁ 
Jejímž jménem jedná: Bc. Koreňová Petra 
Sídlo:  : Přední Labská 43, 543 01 Špindlerův Mlýn               
IČ 65997981      , DIČ CZ65997981 
Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové 

Číslo účtu:  xxxxxxxxxxx        
(dále jen kupující) 

  

provozovna: 
ZOTAVOVNA Vězeňské služby ČR PŘEDNÍ LABSKÁ 
Přední Labská 43, 543 01 Špindlerův Mlýn               
                        
                         

                           

                          

                       

                         

 

 

 

 

 

1. Předmět smlouvy 

 Dodavatel se zavazuje odběrateli dodat a odběratel se zavazuje od dodavatele převzít zboží v druhu a 

množství stanoveném podle jednotlivých objednávek a v ceně a množství podle nabídky dodavatele v 

době objednávky. 

 

2. Místo konání 

 Smluvní strany se dohodly, že místem dodání zboží bude provozovna (sklad) odběratele. 

 

3. Způsob dodání 

 Zboží bude dodáno na základě objednávek odběratele podle jednotlivých  faktur (dodacích listů) 

dodavatele. 



 2

 

 

4. Cena zboží 

 Smluvní strany se dohodly na smluvních cenách pro jednotlivé druhy dodaného zboží, a to v 

hodnotách uvedených na faktuře vystavené dodavatelem a potvrzené odběratelem. Ceny budou 

odpovídat vždy platnému ceníku , avšak s ohledem na možnou změnu cen dle vývoje reakce trhu. 

  

5. Platební podmínky 

 Smluvní strany se dohodly na těchto platebních podmínkách: 

 

5.1. Za převzaté zboží se odběratel zavazuje firmě Šandera s.r.o. zaplatit bankovním převodem. 

5.2. Zboží zůstává majetkem firmy Šandera s.r.o. do úplného zaplacení fakturované částky. 

5.3. Úhrady dodávek zboží budou kupujícím provedeny na základě dodacích listů a faktury dekádně. 
              

  

 

6. Závěrečná ustanovení 

 7.1.  Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 

   

 7.2.       Tato smlouva se uzavírá na dobu jednoho roku a to od 1.1.2017  do  31.12.2017. 

 

                          Smlouva zaniká uplynutím doby, na kterou byla tato smlouva sjednána. 

 

 

 

7. Podpisy smluvních stran 

 

 

 

 

 

      

           V  Přední Labské dne  2.1.2017                                                           V Praze dne  

 

 

 

 

 

 

 

 

         .........................................................                                 ...........................................................                                                                     

odběratel                                                                         dodavatel 

 

 

 

 

 


