
Zmluva o dodaní tovaru
uzavretá podľa zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník")

(ďalej len „zmluva")

Článok I - Zmluvné strany

Objednávateľ:
AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o.
Hlavná 480, 076 64 Zemplínska Teplica
Zastúpený: Ing. Ivan Seňko - konateľ
IČO: 36204447, DIČ: 2020032003, IČ DPH: SK2020032003
Bankové spojenie: SK51 0200 0000 0014 5011 5758
Zapísaný v obchodnom registri: OS Košice I, oddiel Sro, vložka č. 12249/V
(ďalej v texte len „objednávateľ")

Dodávateľ:
LUCAGRA, s. r. o.
Lichnerová 23, Senec, 903 01
Zastúpený: Ing. Miroslav Varga - konateľ
IČO: 36712639, DIČ: 2022300588, IČ DPH:SK2022300588
Zapísaný v obchodnom registri: OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 43659/B
(ďalej v texte len „dodávateľ")

Článok II - Predmet plnenia zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa spočívajúci v dodaní tovaru podľa tejto
zmluvy objednávateľovi a objednávateľ sa zaväzuje za tovar zaplatiť dohodnutú cenu.
2.2 Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar

2.2.1 Roundup Klasik Pro
• v množstve 3 840 litrov v balení 6 ks x 640 l (jumbo)

v jednotkovej cene 3,86 EUR / liter
• v množstve 3 200 litrov v balení 160 ks x 20 l (bandaska)

v jednotkovej cene 3,68 EUR / liter
2.2.2 Monitor 75 WG v jednotkovej cene 140,61 EUR / ks

v množstve 120 ks (133 g/ks)

Článok III - Cena tovaru

3.1 Cena tovaru pokrýva všetky ekonomicky oprávnené náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti
s dodávkou predmetu plnenia zmluvy, a to náklady za prepravu, obstaranie tovaru, clo, dopravu na
miesto dodania, certifikované preklady dokladov od tovaru, poistenie tovaru do času prechodu
nebezpečenstva škody na tovare na objednávateľa, ako aj všetky ďalšie súvisiace služby uvedené
v tejto zmluve vrátane odmeny dodávateľa.

3.2 Celková cena za predmet plnenia zmluvy je:
3.2.1 celková cena bez DPH 43 471,60 EUR
3.2.2 sadzba DPH a výška DPH: 20% 8 694,32 EUR
3.2.3 celková zmluvná cena vrátane DPH: 52 165,92 EUR

3.3 Celková cena je cenou konečnou v súlade s § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov, t.j. nebude sa zvyšovať o ďalšie náklady, ktoré sú v súlade s touto zmluvou
v zmluvnej cene zahrnuté.

Článok IV - Podmienky dodania a preberania tovaru

4. l Za dodávateľa je za riadne odovzdanie tovaru zodpovedný: Ing. Miroslav Varga
4.2 Tovar za objednávateľa preberá: Ing. Ivan Seňko



4.3 Miestom dodania a prevzatia tovaru je: Hlavná 480, Zemplínska Teplica, 076 64

4.4 Lehota dodania tovaru je do 31.3.2018. Dodávateľ sa zaväzuje tovar odovzdať objednávateľovi
v mieste dodania, prevzatím tovaru prechádza zároveň nebezpečenstvo škody na tovare na
objednávateľa.

4.5 Objednávateľ je povinný tovar v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare prezrieť, či tovar
nemá vady. V prípade, ak pri prehliadke tovaru bude spôsobená škoda na tovare, zodpovednosť
predávajúceho je vylúčená.

4.6 Tovar sa považuje za dodaný do miesta dodania po podpísaní dodacieho listu s uvedením
množstva a druhu dodaného tovaru, dátumom, pečiatkou a podpisom oprávnenej osoby
objednávateľa a dodávateľa.

Článok V - Platobné podmienky

5.1 Objednávateľ sa zaväzuje za tovar zaplatiť dodávateľovi cenu podľa tejto zmluvy na základe
faktúry vystavenej dodávateľom. Splatnosť faktúry je do 31.8.2018.

Článok VI -Sankcie

6.1 V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodávateľa s dodaním tovaru, je objednávateľ oprávnený
požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,03 % z ceny objednaného tovaru bez DPH za
každý deň omeškania.

6.2 V prípade, že objednávateľ neuhradí riadne vystavenú a doručenú faktúru v lehote splatnosti, je
dodávateľ oprávnený požadovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,03 % z fakturovanej
ceny bez DPH za každý deň omeškania.

Článok Vil - Záverečné ustanovenia

7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a
súvisiacimi platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

7.2 Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že všetky prípadné spory, ktoré vyplynú z tejto zmluvy, budú
prednostne riešiť vzájomnou dohodou.

7.3 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Je
vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom rovnopise.

7.4 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a s ním
súhlasili, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Za objednávateľa:
AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o.

AGROPODNIKSLAMOZspolsro
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LUCAGRA, s. r. o.
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