INMEDIA. spol. s r.o.. Námestie SNP č. 11. 960 01 ZVOLEN

Kúpno - predajná zmluva
uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

I.

ZMLUVNÉ STRANY

1. PREDÁVAJÚCI:

Štatutárny zástupca :
Oprávnenie k činnosti:
IČO :
IČ DPH:
Bankové spojenie :
Číslo účtu :

KUPUJÚCI:

INMEDIA spol. s r.o.
Námestie SNP č. 11
Zvolen
960 01
tel.č.: 045/5363008, 5363024
fax. č.: 045/5326976
Ing. Miloš Kriho
Výpis z Obchod, registra
v B.Bystrici číslo 4345/S
36019208
SK2020066829
Unibanka, Zvolen
6436964/1200
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Č I.

1.

2.
3.
4.
5.

I.

Predmetom zmluvy sú opakované dodávky potravinárskeho tovaru, mlieka a mliečnych
výrobkov, prípadne ďalšieho tovaru podľa aktuálneho ponukového listu. Dodávky budú
uskutočňované na základe uplatnených objednávok.
Kupujúci v objednávke uvedie druh, množstvo, balenie a odberné miesto tovaru.
Predávajúci sa zaväzuje potvrdiť objednávku kupujúceho a dodať mu objednané množstvo
v dohodnutých termínoch.
Dodávky budú uskutočňované na základe aktuálneho rozvozného plánu.
Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným
zaplatením kúpnej ceny. Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu
kúpy prechádza na kupujúceho odovzdaním veci.
ČI. II.

1.
2.

Predávajúci ručí kupujúcemu, že dodaný tovar zodpovedá akosti a vyhotoveniu v akom bol
certifikovaný a povolená jeho výroba a distribúcia.
Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku za akosť tovaru podľa §429 až 432 Obchodného
zákonníka.
ČI. III.

1.
2.

3.

4.

Vady zjavné, zistené pri prevzatí dodávky, je kupujúci povinný reklamovať ihneď,
najneskôr však do 3 dní odo dňa prevzatia tovaru a to aj písomne.
Vady skryté a vady akosti má kupujúci právo reklamovať počas celej doby spotreby tovaru.
Kupujúci je povinný tieto vady reklamovať čo najskôr, najneskôr však do 5 dní od ich
zistenia a to písomne.
Predávajúci je povinný vysporiadať reklamáciu vád zjavných ihneď, najneskôr však do 15
dní od doručenia reklamácie. Reklamáciu skrytých vád tovaru a vád akosti je predávajúci
povinný vysporiadať do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie.
Vysporiadaním reklamácie sa rozumie rozhodnutie o uznaní alebo zamietnutí reklamácie a
vyrovnanie sa skupujúcim, a to dodaním bezchybného tovaru za tovar vadný, alebo
poukázaním časti kúpnej ceny zodpovedajúcej cene reklamovaného tovaru na účet
kupujúceho.
ČI. IV.

1.
2.
3.

4.

Zmluvné strany sa dohodli, že kúpnou cenou je cena podľa aktuálneho cenníka
predávajúceho.
Dohodou účastníkov tejto zmluvy sa dojednáva povinnosť kupujúceho zaplatiť
predávajúcemu kúpnu cenu a to najneskôr do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry
kupujúcemu.
V prípade, ak sa kupujúci dostane do omeškania s platením faktúry za dodaný tovar, uhradí
predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z fakturovanej sumy za každý deň
omeškania.
V prípade, ak sa kupujúci dostane do omeškania s platením faktúry za dodaný tovar viac
ako 30 dní, bude sa to považovať za porušenie zmluvy podstatným spôsobom.

ČI. v.

1.

2.

Všetky písomné doklady týkajúce sa vzťahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo zániku,
zasiela jedna zmluvná strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktorá je uvedená pri
označení zmluvnej strany v úvode tejto zmluvy. Ak dôjde k zmene tejto adresy, je povinná
zmluvná strana, u ktorej k zmene došlo, písomne oznámiť zmenu adresy druhej zmluvnej
strane do 15 dní od vtedy ako k nej došlo. Ak túto povinnosť nedodrží, splní druhá strana
svoju povinnosť doručiť zásielku aj zaslaním zásielky na pôvodnú adresu, a to aj v prípade,
ak by sa zásielka vrátila ako nedoručená. V tomto prípade sa považuje zásielka za doručenú
dňom, keď sa vrátila nedoručená zásielka odosielateľovi.
Týmto zmluvné strany menia aj ustanovenie § 349 ods. 1 Obeh. zák. tak, že prejav vôle
odstúpiť od zmluvy sa považuje za doručený a zmluva zaniká aj v prípade uvedenom
v odseku 1 tohto článku veta tretia a štvrtá.
ČI. VI.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zmluvné strany tejto zmluvy sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú
z právnych vzťahov vzniknutých na základe tejto zmluvy alebo súvisiacich s touto
zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, predložia na rozhodnutie
v rozhodcovskom konaní Stálemu Rozhodcovskému Súdu zriadenému pri Rozhodcovská,
Arbitrážna a Mediačná, a.s., IČO: 35 862 882, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3157/B. Zmluvné strany sa rozhodnutiu vydanému
v rozhodcovskom konaní podriadia s tým, že takéto rozhodnutie bude pre zmluvné strany
konečné a záväzné.
Táto zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu predstaviteľov obidvoch zmluvných strán.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach rovnakej platnosti a záväznosti,
z ktorých každá zo strán dostane po jednom vyhotovení.
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú.
...
Dodatky a zmeny zmluvy sú platné a záväzné, len ak budú stranami písomne potvrdené.
Strany sú oprávnené odstúpiť od zmluvy v dôsledku porušenia podstatných povinností
protistranou. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo na náhradu škody.
Predávajúci sa zaväzuje, že akékoľvek prípadné pohľadávky, ktoré mu vzniknú z tejto
zmluvy voči kupujúcemu, nepostúpi tretím osobám, ani iným spôsobom ich nescudzí.
Súčastne sa zmluvné strany týmto zaväzujú vyriešiť akékoľvek a všetky prípadné spory
a nezhody vzniknuté z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou mimosúdnou dohodou.
V prípade ak zmluvné strany nevyriešia takýto spor alebo nezhodu minosúdnou cestou,
môže sa ktorákoľvek zmluvná strana domáhať ich rozhodnutia súdnou cestou.
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