
.Iapr. e-mail. internet. súbory) aj prostredníctvom obchodných zástupcov.
II.

Dodá,ky tovarov
1. Predávajúci realizuje dodávky tovarov na základe kúpnej zmluvy uzavretej v súlade s touto

zmluvou s kupujúcim a to formou objednávok. ktoré kupujúci predloží predávajúcemu
priamo. prípadne prostredníctvom obchodných zástupcov a predávajúci tieto objednávky
potvrdí do 3 dní od ich doručenia. V prípade. že predávajúci v tejto lehote objednávku
výslovne neodmietne ani výslovne nepotvrdí. zmluvné strany sa dohodli. /.e objednávka je
potvrdená dňom jej doručenia.

2. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar na vlastné náklady. iba v pracovných d(IOCh
od 8:00 do 15:30 hod. Ak predávajúci nemôže v zmysle tohto bodu dodať tovar v čase
uvedenom na objednávke, je povinný túto skutočnost bcvzbytočuého odkladu oznumit'
telefonicky, príp. e-rnailom kupujúcemu. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v rozsahu
uvedenom na objednávke, s dodanim tovaru franco rampa kupujúceho. dohodnuté miesto
určenia.

]. Dohodnuté miesto určenia pri dodávkach sú miesta podľa dispozície uvedené na objednávke
kupujúceho. Súčasťou každej dodávky je dodací list (pokia!' faktúra nenahrádza dodací list).
v ktorom sú okrem obchodného mena predávajúcc a kupujúceho. miesta určenia dodávky
kupujúceho. dátumu dodania tovaru. v členení:

• jednotka množstva.
• názov a množst vo tovaru.

Každý dodací list musí byť rozpísaný podľa hore medeného členenia, pokiaľ faktúra
nenahrádza dodací list.

4. Predávajúci vystaví faktúru. v ktorej sú okrem obchodného mena prcdávajúcc a kupujúceho.
miesta určenia dodávky kupujúceho. dátumu dodania tovaru a čísla faktúry vystavenej
predávajúcim, uvedeného platné predajné ceny. za ktoré sa tovar dodáva v členení:

• jednotka množstva.
• názov a množstvo tovaru.
• Omnia cena, resp. dohodnutá cena za jednotku bez DPI--/'
• Omnia cena, resp. dohodnutú cena za dodané množstvo tovaru bez DPH,
• sadzba DPH,
• výška dane celkom.

Každá faktúra musí byť rozpisaná podľa hore uvedeného členenia s uvedením konečnej
sumy.

5. Predávajúci sa zaväzuje dopraviť tovar na vlastné náklady a nebezpečenstvo, pričom zvolí
účelný, hospodárny a bezpečný spôsob dopravy.

6. Kupujúci, príjemca dodávky tovaru sa zaväzuje objednaný tovar prevziať a dodací list. resp.
faktúru potvrdiť. pokiaľ bude tovar dodaný v rozsahu objednávky a v zmysle podmienok
dohodnutých v zmluve.

7. Vlastnícke právo k dodancmu tovaru prechádza na kupujúceho okamihomjeho prevzatia od
predávajúceho na rampe kupujúceho. príjemcu.

8. Predávajúci je povinn)! dodať tovar v lehote uvedenej v bode 2. tohto článku. prípadne
v deň, ktorý je uvedený v objednávke kupujúceho. Zmena termínu dodania tovaru je možná
len dohodou predávajúceho a kupujúceho,

III.
Kvalita a označovanie tovaru

l. Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu iba tovar. ktorý zodpovedá platným normám
kvality ajc označený v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov cl osobitných
predpisov, týkajúcich sa podmienok výroby, dovozu, predaja a označovania výrobkov pri
potravinách i v zmysle zákona o potravinách.


