KÚPNA ZMLUVA č. 118-599
platná a účinná odo dňa 12.9.2018
(ďalej len „Zmluva“)
uzatvorená na základe ust. § 409 a nasledovných ust. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi:

I. Zmluvné strany
KUPUJÚCI
obchodné meno:
sídlo:
IČO:
DIČ / IČ DPH:
bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:
registrácia:
zastúpený:

TAJBA, a.s.
Železničná 2
044 14
Čaňa
36 188 981
2020045698 / SK2020045698
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK7009000000000445157545
GIBASKBX
Obchodný register Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa,
Vložka č. 1043/V
Ing. Ladislav Bajo podpredseda predstavenstva
Ing. Jozef Micák
člen predstavenstva
Ing. Micák - 0904/ 917 127

kontaktná osoba:
(ďalej „Kupujúci“ a „Predávajúci“ spolu len „Zmluvné strany“)

PREDÁVAJÚCI
obchodné meno:
sídlo:
IČO:
DIČ / IČ DPH:
bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:
registrácia:

5005558

AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o.
Hlavná 480
076 64
Zemplínska Teplica
36204447
2020032003
SK2020032003
Všeobecná úverová banka, a.s.
SK5102000000001450115758
SUBASKBX
Obchodný register Okresného súdu Košice I, Oddiel:
Sro, Vložka č. 12249/V

zastúpený:

Ing. Ivan Seňko

kontaktná osoba:

Ing. Seňko - 0908/987 672

konateľ

II. Predmet zmluvy
Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu Tovar v množstve, kvalite za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve ako aj vo Všeobecných
obchodných podmienkach Kupujúceho (ako je uvedené v článku IV. Tejto Zmluvy) a previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k tomuto Tovaru ako predmetu kúpy za
dohodnutú kúpnu cenu a tomu zodpovedajúci záväzok Kupujúceho tento Tovar odobrať a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.

III. Tovar – Predmet kúpy, Kvalita, Kúpna cena, Dodacie a platobné podmienky
Semeno SÓJE
úroda z roku 2018, vypestované na území Slovenskej Republiky
vlhkosť v %
max. 12,0
min. 19,0
Obsah tuku (%)
max. 3,0
Naklíčené semená (%)
max. 1,0
Obsah nečistôt (%)
Zdravotne nezávadné, bez živých i mrtvých škodcov a cudzích pachov, v ostatnom podľa VOP. Kvalita a váha platná na mieste vykládky.
500,0
voľne loženého tovaru, +/- 2% podľa možností Kupujúceho
MNOŽSTVO v tonách:
k cene bude pripočítaná zákonom stanovená DPH
KÚPNA CENA v €/t:
320,00 €
09-10/2018
TERMÍN DODANIA:
DDP
Trebišov
(podľa INCOTERMS 2010)
PARITA DODANIA:
zaistené podľa GMP+ FSA, ISCC, NON-GMO
INÉ POŽIADAVKY:
PLATOBNÉ PODMIENKY:
21 dní odo dňa doručenia faktúry, bankovým prevodom

IV. Všeobecné obchodné podmienky
Právny vzťah Zmluvných strán vzniknutý na základe tejto Zmluvy sa vo všetkých záležitostiach neupravených v Zmluve riadi aktuálnymi Všeobecnými obchodnými
podmienkami na nákup rastlinných komodít Kupujúceho (ďalej aj „VOP“), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy. Predávajúci podpisom na tejto Zmluve
zároveň potvrdzuje, že sa s VOP oboznámil, že VOP sú jedinými obchodnými podmienkami pre tento zmluvný vzťah a bezvýhradne s nimi súhlasí. Predávajúci
zároveň potvrdzuje vedomosť o tom, že aktuálne znenie VOP je dostupné na tejto webovej adrese: https://www.tajba.sk/data/subory/VOP-platne-od-1-7-2018.pdf.

V. Spoločné a záverečné ustanovenia
5.1 Zmluva je platná a účinná odo dňa uvedeného v záhlaví Zmluvy.
5.2 Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú.
V Čani, dňa

12.9.2018

KUPUJÚCI:

PREDÁVAJÚCI:

TAJBA, a.s.

AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o.

Ing. Ladislav Bajo

Ing. Jozef Micák

Ing. Ivan Seňko

podpredseda predstavenstva

člen predstavenstva

konateľ
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