
nÁnĺcovÁrÚpNA ZMLUvA
obchodnej spolupľácĺ pri nákupe a pľedaji

uzatvorená v súlade s $ 269 odst. 2 zák. č,. 5I3/199I Zb. v platnom znení

lzatvoreĺá medzi spoločnosťou ASTERA, s.ľ.o.
so sídlom : Stľomová č.5 91101Tľenčín
IČo:36238091
DIČ:2020188203
IČ opH: sK 2020188203
zastúpená konateľom : Jozef Mikušinec
IBAN: SK 61 0200 0000 0013 9831 83s4
BIC: STIBASKBX
telefón: 0321640 20 31 fax:032l640 20 3L
Spoločnosťje registrovaná v obchodnom registri okresného stidu v Trenčíne oddiel Sro vložka 13l5olR
ďalej iba ako ,predávajúci"
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spoločnosťou

so sídlom :

zastúpená | lNA' p dsĺąĺ z^'Ć}1ENsL1

vo veci oprávnený konať :

lČo : o0 3Lo 3az
DIČ: 2o24 34 3?64
bankové spojenie :

IBAN:

telefón:

ďalej iba ako ,,kupujúci"

I.

Pľedmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy jeľámcováúpravavzťahov vznikajúcichznepísanýchkúpno-predajných zmlúv,
ktorýchuzatváľanieformou objednávok kupujúceho potvrdených predávajúcim predpokladátátozmluva.

Ż. K(tpa a predaj sa uskutočnia nazálklade samostatných kúpnych zmlúv. Kúpna zmluva musí obsahovať ĺázov
tovaru, dohodnutú kvalitu, balenie, množstvo odobratých balení, nákupnú cenu, termín dodania a miesto
určenia dodávky.

II.

Povĺnnostĺ zmluvných stľán

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar vtermíne a mieste uveđenom na objednávkea tov
objednanom rozsahu, kvalite a spôsobe balenia a kupujúci sa zaväzlje zaplatiť za dodaný tovar dohodnutú
kúpnu cenu, za podmienok uvedených v tejto zmluve.

2. objednávky tovaru sa uskutočňujútelefonickouresp.osobnou objednávkou (návrhomkúpnejzmluvy).
Kúpna zmluva je uzatvorená okamihom potvrdenia objednávky predávajúcim a splnená prevzatím
tovaľu kupujúcim a potvrdením faktúľy . Faktúra slúži súčasne ako dodací list.



objednávkouje kupujúci viazaĺý 20 dní odo dňa doručenia predávajúcemu.
3. Najneskôr s prvouobjednávkoujekupujrícipovinnýpredložiťpredávajúcemu:

-overenéživnostenské oprávnenie (fyzickéosobynezapísanédooR), alebo výpisz obchodného registra
(u osôb registrovaných v oR) vrátane uvedenia lČo, olČ a bankového spojenia.

čas plnenĺa a ostatné dojednanĺa

1. Predávajúci je povinný doručiť tovar kupujúcemunaadresujehosídla,alebonakupujúcimstanovené
odberné miesto / miesto určenia /, tj. zIoteĺý na rampu objednávateľa najneskoršie do termínu uveđeného
v objednávke ,alebo tovar bude dodaný prostređníctvom dopravcu.

Ż. Prevzatie tovaru potvrđí kupujúci predávajúcemu na faktúru, ktorá sltíŽi súčasne aj ako dodací list ( osoba
poverená / opr áv ĺenál štatutárnym zástupcom kupuj úceho ).

3. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím.

Iv.

Cena plnenĺa

1. Cena tovaru je Stanovená podľa ponukového cennfta platného v deň objednávky

2. Ak predávajúci zmení predajné ceny oproti ponukovému cenníku, podľa ktorého sa obchoduje, oznámi tieto
zmeny cien spravidla 10 dní pred začiatkom platnosti nových cien, najneskôr pri uskutočnení objednávky
kupujricim.

V

Plnenie a faktuľácĺa

1. Právo na zaplatenie ceny vzruká predávajúcemu riadnym splnenímjeho zá'väzku spôsoboma v mieste
plnenia v súlade s touto zmluvou.

2. Zm\lvné strany sa dohodli na platbe na zítHađe faktríry, doba splatnosti faktrir vystavených
predávajúcim sa zjednáva na dobu 14. dní odo dňa vystavenia faktúry kupujúcemu. Dňom zaplatenia sa
rozumie deň pripísania platby zodpovedajúcej kúpnej cene na účet predávajúceho.

VI.

Akost' tovaru, vady tovaru, ľeklamácía

1. Predávajúci je povinný u dodávaného tovaru zabezpečiť aby akosť, úprava balenia a označenie zodpovedali
technickým normám, normám akostí potravinárskych výľobkov.

2' Kupujúci je povinný uskutočniť po obđržaní tovaru čo najskôr riadne prevzatie, skontrolovať druh,
množstvo a akosť tovaru.

3. Reklamácie zjavných vád, druhu a množstva zistených kupujúcim pń prevzatí a kontrole tovaru, je
kupujúci povinný uplatniť bez zbytoěného odkladu v zápise o prevzatí tovaru / následným potvrdením
doporučeným listom, / najneskôr však do 3 dní odo dňa prevzatia tovaru' o vadách zistených po prevzatí je
povinný do 15 dní od prevzatia tovaru informovať predávajúceho.

III.



4. Reklamácie skľytých vád je kupujúci povinný uplatniť čo najskôr po ich zistení' najneskôr však do
posledného dňa záručnej lehoty, a to doporučeným listom s doložením zápisu o odbere vzorkov vykonaným
spôsobom stanoveným pľe druh rek]amovaného výrobku technickými normami. Kupujúci je povinný
odovzdať súčasne s doporučeným listom uplatňujúcim reklamáciu vzorky rek]amovaného druhu výrobku /
tovaru / k laboratórnemu posúdeniu predávajúcim.

5. Zn zodpovednosti za vady tovaru vznikajú kupujúcemu tieto nároky: odsüánenie vád dodaním náhĺadného
alebo chýbajúceho tovaru, resp. poskytnutie primeraĺej zľavy z kúpnej ceny. Kupujúci je povinný vrátiť
reklamovaný tovar predávajúcemu, pokiaľ sa s pređávajúcim nedohodne inak a to v stave, v akom bol
dodaný.

vil.

ostatné dojednania

1. V prípade omeškania kupujúceho s rihradou faktúry, môže predávajúci požadovať zmluvný úĺok
z omeškania v zmysle platného znenia obchodného zákonníka.

2. Kupujúci má nárok na ďalšiu dodávku tovaru až po uhĺadenipredchádzajúcej dodávĘ.'3. Ak v súvislosti s omeškaním kupujúceho predávajúci uzavrel zmluvu o vymáhaní pohľadávok, alebo
obdobnú zmĺuvu s treťou osobou,je kupujúci povinný ubĺadiť všetky náklady, ktoré z uvedenej zmluvy
vznikli predávajúcemu a nahĺadiť mu škodu, ktorá vznikla v súvislosti s porušením zmluvných povinností
zo strany kupujúceho. Týmto nie je dotknuté právo predávajúceho na úhradu zmluvnej pokuty kupujúcim.

4. Kupujúci je poviĺľrý bez omeškania oznámiť predávajúcemu všeĘ zmeĺry týkajúce sa základných údajov o
firme / zmenavo výpise z obchodného registra, adresa, bankové spojenie,IČo, DIČ atď. /
V ostatnom sa riadia prá,va a poviĺnosti zmluvných strán ustanoveniami obchođného zákonnil<a zákon č.
5I3ĺI99I Zb. v platnom znenía ďalších všeobecne závdzĺĺýchprávnychpredpisov.

5. Zmluvné strany môžu meniť, doplňovať a upresňovať túto zm]uvu iba obojstranne odsúhlasenými a bežne
číslovanými písomnými dodatkami.

6' Pre prípad, že dodávky realizované v reźime tejto zmluvy budú predmetom súdneho sporu, dohođli sa
zmluvné sffany, že na prejednanie veci buđe miestne príslušný súd predávajúceho'

7 ' Táto zmluva je uzatvorená na dobu určitú ,s platnosťou od ffi@Í do 3ffi2frL. . 2.ą.LoL1 34.€.2o2L
8. Tátozmluvanadobúdaplatnosťdňomjejpodpisuajevyhotovenáv2exemplároch,z'ktoryJn;eoenouĺrzĺ

kupujúci a jeden predávajríci.
9. Kupujúci sazavazuje udržiavať akékol'vek informácie zistené pri plnení tejto zmluvy v tajnosti,

nezverejňovať ich vo vzťahu k tretím osobám s tým, že bude rozširovať dobré obchodné meno
predávajúceho.

10. obe zrĺluvné strany potvrdzujú autentickosť tejto zmluvy svojím podpisom. Zároveň' zmluvné strany
prehlásujú, že si túto zmluvu prečítali, že nebola đojednaná v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných
podmienok ,čo potvrdzujú svojimi podpismi.

a Ąl,


