Kúpna zmluva č. 9004-1/0206/2012/CE

uzatvorená podľa § 409 a naši. Obchodného zákonníka v platnom znení medzi:

Predávajúci:

SF Soepenberg s. r. o.
Sladovnícka 13, 91701 Trnava
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. l I320/T
IČO: 36230791
IČDPH: SK202016-/278
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a. s.
Číslo účtu: 6613483014/1111
y zastúpení: Ing. Christiaan Slagter - konateľ
( ďalej len Predávajúci)

Kupujúci:

AGROPODNIK SLAMOZspol. s r.o.

076 64 Zemplínska Teplica
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice /. oddiel: Sro., vložka č. 12249,'V
IČO: 36204447
IČ DPH: SK2020032003
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.
Číslo účtu: 1688384755/0200
y zastúpení: Ing. Ivan Seňko - konateľ
(ďalej len Kupujúci)

I. Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je dodávka vukovaného pivovarského mláta pod obchodným názvom SF
(ďalej len ako ,, Tovar") za podmienok uvedených v ďalších ustanoveniach tejto Zmluvy.

1.
2.
3.

SUPERMLÁTO

II. Druh, množstvo, termín dodávky

Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu nasledovný tovar:
SF SUPERMLÁTO podľa objednávky Kupujúceho
Množstvo a termín dodávky Tovaru dohodnú zmluvné strany písomne (e-mailom, faxom) na základe cenovej
ponuky, ktorú Predávajúci doručí Kupujúcemu a Kupujúci vyjadrí svoj súhlas s cenovou ponukou jej podpisom.
Kupujúci sa zaväzuje odobrať dohodnutý? Tovar v objeme : l ks vakované SF Supermláto (cca 195 ton).

III. Kvalita a termín
1.
2.
3.
4.

1.

Termín dodania tovaru: máj 2012
Tovar musí svojou kvalitou spĺňať podmienky na kŕmenie hospodárskych zvierat.
Predávajúci zabezpečí l x kompletnú laboratórnu analýzu dodávaného Tovaru v akreditovanom laboratóriu.
Predávajúci vystaví pri odbere Tovaru Kupujúcemu dodací list a certifikát kvality.

IV. Kúpna cena a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej kúpnej cene Tovaru:
SF Supermláto - cena v zmysle cenovej ponuky zo dňa 26.03.2012 potvrdenej zo strany Kupujúceho, ktorá tvorí
neoddeliteľnú súčasť tejto kúpnej zmluvy
2.
Uvedená cena je bé: DPH, ktorú bude Predávajúci účtovať v zmysle platných právnych predpisov.
3.
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu za zmluvne dodaný Tovar v lehote splatnosti faktúr)! do 30 dní od
dodania tovaru. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade dodržania splatnosti faktúr za dodaný tovar zo stranv
Kupujúceho, Predávajúci poskytne Kupujúcemu zľavu s ceny surovín (pivovarníckeho mláta a sladového kvetu) vo
výške 6% a to formou vystavenia dobropisu. Kupujúci sa zaväzuje zaslať Predávajúcemu doklad o úhrade faktúr
na faxové tel. číslo 033/59 20 120.
4.
Neuhradenie faktúr v lehote splatnosti bude považované za porušenie podmienok tejto Zmluvy a Kupujúci nemá
nárok na zľavu z ceny surovín v zmysle bodu 3 tohto článku.
5. Predávajúci si môže uplatniť v prípade omeškania Kupujúceho s plnením jeho peňažných záväzkov zo Zmluvy úrok
z omeškania vo výške 0,03% z nezaplatenej sumy :a každý deň omeškania, a to aj formou vystavenia faktúry
splatnej do 14 dní od jej doručenia Kupujiicemu.
6. Tovar zostáva majetkom Predávajúceho až do jeho úplného zaplatenia.
7. Zmluvné strany sa v súlade s § 364 Obchodného zákonníka dohodli na vzájomnom započítaní svojich pohľadávok.

l.

V. Doprava Tovaru

Cena je stanovená:
vrátane nákladov na dopravu, ktoré vznikli Predávajúcemu v súvislosti s dodávkou
Kupujúceho
Tovar bude prepravovaný vodotesným nákladným automobilom o nosnosti od 5 do 25 ton.

1.

Tovaru na sklad

VI. Záverečné ustanovenia

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 02.05.2012 do 30.05.2012. Jej platnosť začína plynúť dňom jej podpísania
poverenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom 02.05.2012 a zároveň nahrádza všetky
predchádzajúce ústne a písomné dohody alebo dojednania medzi zmluvnými stranami.
2.
Zmluvný vzťah založený touto Zmluvou je možné predčasne ukončiť aj nasledovnými spôsobmi:
a) vzájomnou dohodou zmluvných strán
b) písomnou výpoveďou s 2-oj mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
3.
Tovar určený na vakovanie bude ku Kupujúcemu dovezený postupne, v priebehu 2-3 dni pred dohodnutým
termínom vakovania. Kupujúci sa zaväzuje tovar uskladniť tak, aby neprišlo k jeho znehodnoteniu — prikryť
plachtou príp. uložiť do zastrešeného priestoru. Kupujúci je povinný vak umiestniť na rovnej, najlepšie spevnenej
ploche — asfaltový alebo betónový povrch zbavený ostrých predmetov (kamene, sklo, štiepky dreva a pod.), ktoré
by mohli spôsobiť poškodenie vaku. Spevnená plocha musí mať minimálny rozmer l Om na šírku. Kupujúci sa ďalej
zaväzuje, že zamedzí prístup domácich príp. hospodárskych zvierat k miestu umiestnenia vaku, ktoré by ho mohli
taktiež poškodiť. Ďalej za zaväzuje, že bude s vakom manipulovať takým spôsobom, aby neprišlo k jeho
poškodeniu a znehodnoteniu tovaru. V prípade nedodržania podmienok skladovania, spoločnosť SF Soepenberg,
s. r. o. nezodpovedá za prípadné poškodenie vaku a spôsobenú škodu v plnej miere znáša Kupujúci.
4.
Kupujúci informuje Predávajúceho o akejkoľvek reklamácii Tovaru v priebehu 24 hodín od prijatia Tovaru
písomnou formou, ktorá musí obsahovať nasledovné identifikačné údaje: dátum dodania, číslo dodacieho listu, EČ
dopravného prostriedku a popis reklamácie a fotodokumentáciu.
5.
Reklamácie dodávok Tovaru sa riešia za prítomnosti povereného zástupcu Predávajúceho, pričom Predávajúci je
povinný sa k reklamácii vyjadriť do 5-t ich pracovných dní od jej prijatia.
6.
Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné prekážky' v plnení tejto Zmluvy bezodkladne písomne oznámiť druhej
zmluvnej strane.
7.
Ustanovenia tejto zmluvy sa môžu meniť len na základe dohody oboch zmluvných strán, a to písomným dodatkom
k tejto Zmluve.
8.
Prípadné problémy, ktoré vzniknú pri plnení tejto Zmluvy budú riešené prostredníctvom Okresného súdu v Trnave.
9.
V ostatnom sa tento zmluvný vzťah riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov.
10. Zmluvné strany prehlasujú, že Zmluvu uzavreli slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, ich zmluvná voľnosť nie je
obmedzená a na znak súhlasu s obsahom Zmluvy ju podpisujú.
11. Zmluva je vyhotovená v dvoch originálnych vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu.

V Trnave, dňa 02.05.2012

<? •> O/" 2-*
V Zemplínskej Teplici, dňa ..ŕ1..*..'^.:...^.

Za Predávajúceho:

Za Kupujúceho:
0?8 M ZempUnste Teplica 94

Ing. Christiaan Slagter
konateľ

Ing. Ivan Seňko
konateľ

