Kúpna zmluva
uzavretá v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/L991 Z. z. v znení neskoršĺch
zmien a dopinkov.

Článok 1
Zmluvné strany a ich štatutárni zástupcovia

Kupujúci:

Obec Klokočov

Sídlo:

Kiokočov 54, 072 31 Vinné

Zastúpený:

lng. Monika Hudáčková - starostka obce

iČo:

00325309

DlČ:

2020738907

Bankové spojenie:

Prima banka a.s., pobočka Michaiovce

Číslo účtu:

420 976 1001 / 5600

Tel. číslo:

056/6492112, 0918 414 737

Predávajúci:

M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.

Sídlo:

Michalovská 10, 073 01 Sobrance

Prevádzka:

Lastomírska 2, 071 01 Michalovce

Zastúpený:

Danieia Bujdošová - konateľka

iČo:

36730866

iČ DPH:

SK2022310576

Bankové spojenie:

VÚB, a. s. pobočka Michalovce

Čĺslo účtu:

SK25 0200 0000 0022 6760 5454

Tei. číslo:

0911 336 455

e - mail:

maddfruit@maddfruit.sk
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Článok2
Predmet kúpnej zmluvy
2.1.

Predmetom pinenia je dodávanie ovocia, zeleniny a zemiakov ( ďalej len tovar),
vrátane dovozu na miesto dodania. Sortiment a množstvo bude bližšie špecifikované
pri objednávkach.

Článok 3
Cena a podmienky úpravy ceny
3.1.

Kúpna cena je dohodnutá v zmysle zákona NR SR č. 382/2008 Z. z., ktorým sa mení

a dopíňa zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších zmien a dopinení a podľa
aktuálnych cien na sklade.
3.2.

Kúpna cena tovaru je stanovená v €, vrátane DPH a dopravy do miesta dodania.

Článok4
Platobné podmienky
4.1.

Nárok na zaplatenie kúpnej ceny predmetu zákazky vzniká predávajúcemu jeho

riadnym odovzdaním kupujúcemu v dohodnutom čase. Pokiar si tieto povinnosti nespiní,
nevzniká mu nárok na zaplatenie kúpnej ceny.
4.2.

Podkladom pre zaplatenie kúpnej ceny bude faktúra, ktorú vystaví a doručí

predávajúci kupujúcemu na základe riadne overeného dodacieho listu. Faktúra bude
uhradená formou bankového prevodu. Splatnosť faktúry bude je 14 dní od jej doručenia
kupujúcemu. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu. Podkladom pre
fakturáciu bude dokumentácia o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy.

Článok5
Nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru
5.1.

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úpiným zaplatením faktúry, do tejto

dobyje tovar majetkom dodávateľa.
5.2. Predmet zmluvy bude v mieste dodania prevzatý pracovníkom na to určeným 20 strany
kupujúceho. Prevzatie tovaru potvrdí podpisom a pečiatkou na dodacom liste, resp. faktúre.
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Čiánok 6
Obchodné podmienky
6.1.

Dodávateľ zabezpečĺ požadovaný sortiment na zákiade včas predloženej objednávky.

6.2.

Dodávateľ zodpovedá za včasnosť dodávky, úpinosť, ako aj akosť a trvanlivosť tovaru

v zmysle § 420 oz.
6.3.

Predávajúci dodá predmet zmluvy s dodacím listom, kde bude podrobne uvedená

špecifikácia predmetu zmluvy, dátum odovzdania a prevzatia a podpisy zodpovedných os6b
obidvoch strán.
6.4.

Prípadné reklamácie sa riadia podra obchodného zákonníka. Zjavné nedostatky je

predávajúci povinný bezodkladne po zistení odstrániť.
6.5.

Predávajúci ručí za kvalitu dodaného tovaru.

Článok7
Čas, miesto a sp6sob pinenia
7.1.

Predávajúci sa zavázuje, že dodávky predmetu zmluvy bude zabezpečovať

v množstvách špecifikovaných v samostatných objednávkach predkladaných podľa
skutočných potrieb a požiadaviek kupujúceho, v lehotách určených touto zmiuvou
kupujúcemu na náklady predávajúceho do miesta prevzatia.
7.2.

Objednávky sa realizujú telefonicky na tel. č. 056/ 643 2663 maximálne 24 hodín pred

realizáciou dodávky tovaru.
7.3.

Miesto pinenia je Vývarovňa jedál, Obecný úrad Klokočov 54.
Článok 8
Zmluvné pokuty

8.1

V prípade nedodržania termínu dodávky predávajúcim m6že kupujúci účtovať
predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny dodávky za každý
deň omeškania.

8.2

V prĺ pade nedodržania termínu úhrady faktúry kupujúcim m6že predávajúci účtovať
kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania úhrady
faktúry.
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Článok 9
Záverečné ustanovenia
9.1.

Zmluva sa uzatvára od 01.09.2020 do 31.08.2021.

9.2

Zmluva bola vyhotovená v troch exemplároch, pričom kupujúci dostane dva

exempláre a predávajúci jeden, ktorý ja každý originálom Kúpnej zmluvy.
9.3

Túto zmluvu je možné meniť výlučne písomne, formou dodatku k zmluve,

podpísaným obidvomi zmluvnými stranami. Tieto dodatky sa stanú neoddeliteľnou súčasťou
tejto zmluvy.
9.4

Ktorákoľvek zo zmluvných strán tejto zmluvy máže ukončiť zmluvný vzťah písomnou

výpoveďou s uvedením d6vodu výpovede zmluvy, ktorú je potrebné doručiť zmluvnému
partnerovi. Výpovedná lehota je v týchto prípadoch tridsať dní, pričom začína plynúť od
prvého d ňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveďzmluvnému
partnerovi doručená.
9.5

Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
9.6

ZmJuvné strany vyhlasujú, že iu uzatvárajú slobodne, s jej obsahom sa stotožnili,

obsahu porozumeli, že ju neuzatvárajú v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok.

V Klokočove

Pečiatka a podpis dodávateľa

Pečiatka a podpis odberateľa

,

/

Bujdošová Daniela - konateľka firmy

Ing. Monika Hudáčková - starostka obce
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