KUPNO PREDAJNÁ ZMLUVA
12/2011H

Kupujúci:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Tel. č.:
Zastúpený:
ďalej len „kupujúci“

Centrum sociálnych služieb v Poprade
Komenského 3454/12,
058 01 Poprad
00691844
052 7728 132
Mgr. Jozef KOŠICKÝ , riaditeľ

a
Predávajúci:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Č. účtu:
Bankové spojenie:
Zastúpený:
Tel:
e-mail:
ďalej len „predávajúci“

Rudolf Kubus ERBIS
Štefánikova 877/29, 058 01 Poprad
31 238 718
SK1022675676
2645653358/0200
VÚB Banka
Rudolf Kubus
0903 606 306
rk.erbis@gmail.com

uzatvárajú túto kúpnu zmluvu
podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka:
I. Predmet kúpnej zmluvy
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu mäso a mäsové výrobky podľa platnej ponuky predávajúceho
(„ďalej len tovar“) a to na základe písomnej alebo telefonickej objednávky kupujúceho.
2. Kupujúci doručí objednávku predávajúcemu poštou na adresu predávajúceho, e-mailom na adresu
rk.erbis@gmail.com alebo telefonicky na číslo 0903 606 306.
II. Kúpna cena
1. Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci zaplatí predávajúcemu za tovar cenu podľa aktuálneho
cenníka predávajúceho platného v deň dodávky.
2. Predávajúci sa zaväzuje informovať kupujúceho o aktuálnom cenníku a včas informovať o jeho zmenách.

III. Dodacie podmienky
1. Kupujúci si môže tovar prevziať osobne v mieste predaja alebo predávajúci kupujúcemu dovezie tovar
na dohodnuté miesto v dohodnutom čase a podľa prevádzkových možností predávajúceho na náklady
predávajúceho.
2. Predávajúci si vyhradzuje právo fakturovať kupujúcemu náklady na prepravu, ak by náklady na prepravu
z dôvodu prepravnej vzdialenosti neboli primerané veľkosti dodávky tovaru.
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3. Ak predávajúci nemôže kupujúcemu ním objednaný tovar dodať, je povinný to kupujúcemu oznámiť bez
zbytočného odkladu a to ihneď po prijatí objednávky od kupujúceho alebo ihneď po vzniku udalosti, ktorá
bráni splneniu objednávky kupujúceho.
4. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar od predávajúceho alebo vzniesť námietky proti jeho prevzatiu.
IV. Platobné podmienky
1. Predávajúci a kupujúci sa dohodli na dobe splatnosti 14 dní od dňa dodania tovaru.
2. Faktúra spolu s dodacím listom môže byť prevzatá osobne kupujúcim alebo na požiadanie kupujúceho môže
byť zaslaná poštou prípadne e-mailom.
3. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za dodaný tovar najneskôr do dátumu splatnosti uvedeného na faktúre
prevodným príkazom na účet predávajúceho alebo v hotovosti v mieste predaja tovaru.
4. Kupujúci môže za odobratý tovar zaplatiť aj v hotovosti pri kúpe tovaru. V tomto prípade predávajúci vystaví
kupujúcemu doklad z elektronickej registračnej pokladne.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu kúpnu cenu v lehote uvedenej v bode 3.
tohto článku je povinný zaplatiť predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý
deň omeškania.
V. Zodpovednosť za nedostatky tovaru
1. Predávajúci zodpovedá za nedostatky dodaného tovaru v rozsahu podľa § 422 a nasl. Obchodného zákonníka.
2. Predávajúci ručí za to, že tovar bude zodpovedať platným akostným normám vzťahujúcim sa na dodaný
tovar.
3. Predávajúci neuzná dodatočné reklamácie takých nedostatkov tovaru, na ktoré mohol kupujúci upozorniť už
pri prevzatí tovaru, resp. nedostatkov takého tovaru, u ktorého kupujúci nepreukáže, že ho dodal predávajúci.
VI. Záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a uzatvára sa na dobu
neurčitú.
2. Zmluva je v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre predávajúceho a kupujúceho.
3. Skutočnosti neupravené touto zmluvou sa riadia platnými ustanoveniam Obchodného zákonníka prípadne
inými predpismi platnými v Slovenskej republike.

V Poprade, dňa 28,01,2011

Za predávajúceho:

signature
________________________________

Za kupujúceho:

signature
_____________________________
Mgr. Jozef Košický

Rudolf Kubus
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