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Kúpna zmluva

Kupujrici : Spojená škola Dudince
Ľ.Štúra 155
Dudince ,96271
ZastÚpené: riaditeľka
lČo: łzoo2028

(d'alej len kupujúci)

Predávajúci: Limas s.r.o.
obchodná 1667 , Krupina , 96301
ZastÚpená: Stanislav Lihocký, konateľ
lČo: łgzg4454 lČopH: SK2120132641
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s'
Č íslo účtu : SK69090000000 0507 6234965
Tel' čĺslo: 0948 oo8 760 o45l55 91o 57
li mas. objed navky@ g mai L com
(d'alej len predávajúci)

1. Predmet plnenia zmlu vy

Predmetom tejto zmluvy je zásobovanie kupujúceho mäsom a mäsornými výrobkami
podľa potreby.

2. Termín plnenia zmluvy

PredávajÚci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy podľa čl. l' tejto zmluvy v mnoŽstve
podľa písomnej alebo telefonickej objednávky do 24 hodín od jej doručenia'

3. Doba platnosti zmluvy

Táto zmluva je uzatvorená na aoou ńtl: neurčitú
odo dňa jej podpisu obidvoma zmluvnými sträläńí

4. Platobné podmienky

KÚpna cena je splatná na základe daňouých dokladov (faktúr) predávajúceho, ktoré
budÚ kupujÚcemu odovzdané podľa dodacích listov a fakturované 2 x mesačne.
Faktúry musia obsaho'rłať náleŽitosti daňového dokladu a špecifikáciu ceny. Lehota
splatnosti faktúr je 14 ani odo dňa jej dorucenia' Pre Účely tejto zmluvy sa za deň
úhrady povaŽuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu kupujúceho
objednávateľa na účet predávajÚceho.



5. Spôsob prevzatia dodávky

Miestom dodania je: Spojená škola Dudince
Ľ.Štúra 155
Dudince ,96271

, tovar v poŽadovanom rozsahu a mnoŽstve, v bezchybnom stave a v dohodnutej
kvalite, čo kupujúci potvrdí podpísanĺm dodacĺeho listu

6. odmietnutie dodávky

Kupujúci sl vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar z dôvodu nedodrŽania akosti,
štruktúry alebo mnoŽstva špecifikovaného objednávkou, pokiaľ sa zmluvné strany
nedohodnú inak.

7. Cena predmetu obstarávania

Kúpna cena je stanovená podľa ponuky dodávateľa.

8. Zmluvné pokuty a sankcie

a.) za omeškanie predávajúceho s dodaním predmetu kúpy pokuta vo výške 0,05
% z hodnoty predmetu kúpy zakaŽdý deň omeškania'

b.) v prĺpade omeškania so zaplatenĺm faktúry, bude predávajúci kupujúcemu
faktúrovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % zdlŽnĄ čiastky za kaŽdý deň
omeškania. Za deň úhrady sa povaŽuje dátum odpisu príslušnej čiastky z účtu
kupujúceho' ^ |,ł

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy dňom prevzatia tovaru.

Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch.

Zmluvné strany vyhlasujú, Že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na
znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Limas, s.r.o

/ó.r rolí lCĺupĺtvą
an^, .4[ 1, b! !
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