
Kúpna zmluva č. 2172872
uzatvorená medzi

predávajúci
ARIMEXBratislava spol. s r.o. IČO: 31325076
Vajnorská 100/A IČ DPH: SK2020335581
831 04 Bratislava banka: ČSOB Bratislava
zastúpený: Ing. Jozefom Rebrom č.ú.: 483969923/7500
Zapísaný: OR OS Bratislava L, Oddiel: Sro, Vložka č..-2862/B
a
kupujúci
AGROPODNIKSLAMOZ spol. s.r.o. IČO: 36204447
Hlavná 480 IČ DPH : SK2020032003
076 64 Zemplínska Teplica banka: VUB, a.s. Trebišov
zastúpený: Ing. Ivan Seňko - konateľ č.ú.: SK51 0200 0000 0014 5011 5758
Zapísaný: OR OS Trenčín , Oddiel: Sa, Vložka č.: 10129/R

Predávajúci sa zaväzuje dodať a kupujúci odobrať a zaplatiť tovar na základe nasledujúcich podmienok:
1. Predmet plnenia : sójový extrahovaný šrot
2. Množstvo : 175 ton
3. Cena (bez DPH) : 344,- Eur/t
4. Parita : CPT závod kupujúceho Hlavná 480, Zemplínska Teplica 076 64 (Incoterms 2010)
5. Termín dodania : december 2017 -jún 2018, cca. 25 t mesačne
6. Spôsob dopravy : nákladné auto predávajúceho
7. Kvalita : 47,5 - 48 % profett (proteín + tuk), max. 7 % vláknina, max. 13 % vlhkosť, tolerancia +-

1%, vyrobené z GMO sójových bôbov, kvalita a váha na nakládke
8. Platobné podmienky : PP, 30 dní po dodaní tovaru
9. Zmluvné pokuty : kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu pri nedodržaní doby

splatnosti definovanú nasledujúco: 0,05%/deň z nezaplatenej hodnoty tovaru
10. Prechod vlast. práv : kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny
11. Prechod rizík : všetky riziká spojené so zmenou kvality, množstva, znehodnotením alebo zničením

tovaru prechádzajú na kupujúceho okamžikom dodania tovaru
12. Konanie v mene spoločnosti: dolu podpísaní prehlasujú, že sú v súlade s výpisom z Obchodného registra

oprávnení konať a podpisovať za spoločnosť samostatne a nesú plnú osobnú zodpovednosť za právne úkony
uskutočnené v mene spoiočnostť

13. Záverečné ustanovenia:
zmluva je platná a účinná dňom podpisu oboma zmluvnými stranami

- zmluva môže byť v jednotlivých bodoch doplnená alebo zmenená len na základe vzájomnej písomnej dohody
zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdržala jeden exemplár
zmluva bola podpísaná zmluvnými stranami v slobodnej vôli, nie v tiesni, ako prejav súhlasu s jej obsahom
kúpna zmluva sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka SR
podpísaná faxová kópia zmluvy je akceptovaná oboma zmluvnými stranami a je rovnocenná s originálom
neplatnosť a nevymožiteľnosť akéhokoľvek ustanovenia v tejto kúpnej zmluve nebude mať vplyv na ostatné
ustanovenia tejto kúpnej zmluvy, pričom neplatné a nevymožiteľné ustanovenie bude nahradené ustanovením
právne a trhovo k nemu blízkym, aby účel zmluvy bol dosiahnutý
všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov ojej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené
pred Rozhodcovským súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave podľa jeho základných
vnútorných právnych predpisov. Strany sa podrobia rozhodnutiu tohto súdu. Jeho rozhodnutie bude pre strany
záväzné.

V Bratislave dňa 23.11.2017 V Zemplínskej Teplici dňa -̂  //

za ARJMEX Bratislava spol. s r.o. za AGROPODNIK SLAMOZ spol. s.r.o.
Ing. Jozef Rebro Ing. Ivan Seňko

AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o.
Hlavná 480, Zemplínska Teplica, 076 64
IČO : 36204447 <T> DIČ : 2020032003


