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Odběrové číslo:
Platba: HOPˇIUV'Ubl - FAKTURA

KuPNÍsMLOUvA
( podle § 2079 a následujících Z.Č. 89/2012 Sb. Občanského Zákoníku)

Smluvní Strany:

Firma: Maso Sedlák s.r.o.
Sídlo: Jateční 344,r 289 03 Městec Králové, ČR
Jednatel: Ing. Bohuslav Kohoutr Ing. Karel ČeřovskýIcì 03737250
DIC: CZ 03737250
Zápis v OR: Městský soud v Praze,r oddíl C , ul. 236778

đá/e jen „prodávajľď
a
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sídlo: /ł/rfićøž; /Zf- žšr; f'ZøzIIš/r flMżZč-f JZrZ-ř
Jednatel: M2/ Ĺ/í'ól/ďčřľć/ Z/ćl/ýľfi/ý/
IČ:__ 616 ČITČ/.íří __

.5: .'í. /jr-r_;fl , / .v_ _ _,
Ěaíšís vĚRzé ZŠ/íjúć'rrrífćčćrá Z' vL/Z/ŤZČ/ li/íćm'žć' (WM 2"/ M13“ í/Ĺ
Bankovní spojení:

z'

dále jen „kupuflď'

údaje k fakturaci:
Odběrové číslo:
Adresa ro zasílání faktur:
Tel: fax: ....................................

Údaje k místu a termínu dodání:
Odběrové číslo:
Adresa dodání Zboží: ...................................................................
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Článek I.
Předmět plnění

1. Prodávající se zavazuje kdodávkám jatečních produktů a výrobků masa polotovarů
z masa masných výrobků a sýrů (dále jen Zboží) ze Svých expedičních míst do touto
Smlouvou Sjednaných míst přejímky kupujícího a kupující Se zavazuje takto dodané Zboží
převzít a zaplatit Za něj kupní cenu za podmínek touto Smlouvou níže _stanovených.

2. Lhůtu pro dodávky zboží Si Smluvní Strany Stanoví po osobní, písemné telefonické
elektronickéči faxové objednávce.

Článek II.
Kupní cena, platební podmínky

1. Smluvní Strany se dohodly na tom, že kupní cena za dodávané zboží bude určena dohodou
dle platných ceníků dodavatele v době odebrání zboží přičemž platí ustanovení§ 2080 OZ
.Ceny stanovené v platných cenících mohou být do'datečné upraveny s přihlédnutím k
výrobním nákladům kdy se cena mění v poměru k cenovým Změnám hlavních surovin
potřebných k výrobě prodávaného Zboží.

2. Dobou rozhodnou pro posuzování cenových změn dle Š 2154 a náSI. OZ Se přitom rozumí
doba kdy mělo být dodáno Zboží kupujícímu. _

3. Kupující Se zavazuje Zaplatit kupní cenu Za odebírané Zboží ve lhůtě 3,57. dnů od data
zdanitelného plnění. Povinnost dle předchozí věty splní kupující okamžikem připsání kupní
ceny na účet prodávajícího nebo _vyplacením kupní ceny v hotovosti prodávajícímu. Smluvní
Strany se dale dohodly na tom že v případě prodlení kupujícího se splácením kupní ceny,
prodávající je oprávněn požadovat zaplacení kupní ceny za další odebírané Zboží
v hotovosti při převzetí tohoto zboží.

4. Prodávající je oprávněn zastavit dodávky Zboží kupujícímu v případě že kupující je
v prodlení Se splácením faktur vystavených za odebírané Zboží

5. Za pozdní úhradu faktury je dodavatel oprávněn vyúčtovat odběrateli úroky Z prodlení ve
výši O,05 % DENNĚ Z hodnoty dodaného zboží.

Článek III.
Dodací podmínky

l. Prodávající se zavazuje dodat Zboží dle této Smlouvy na adresu: viz.údaje k místu a termínu
dodání

2. Prodávající se Zavazuje dodávat zboží kupujícímu v množství jakosti a provedení
stanoveném dohodou smluvních stran přičemž minimální množství dodávaného Zboží je
touto Smlouvou Stanoveno na 21.3“ kg.

3. Kupující je povinen provést při přejímce kvalitativní a kvantitativní kontrolu předávaného
zboží což vždy potvrdí Svým podpisem či podpisem svého Zástupce na dodacím listě
vystaveném prodávajícím. Případné zjevné vady Zboží je kupující povinen oznámit
prodávajícímu ihned po jejich zjištění při dodání zboží prodávajícím. Prodávající je povinen
tyto vady na Svůj náklad bez Zbytečného odkladu odstranit. Zjištěné skryté kvalitativní či
kvantitativní vady je kupující povinen nahlásit prodávajícímu ihned po jejich Zjištění a
prodavajıcı _je povinen takovou reklamaci_ vyřídit bez Zbytečného odkladu a sepsat o ní
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4. Kupující nabývá vlastnické právo ke Zboží okamžikem jeho předání prodávajícím. Před
předáním nabývá kupující vlastnického práva kpřepravovanému zboží, když získá
oprávnění zásilkou nakládat.

Článek IV.
Další ujednání

1. Kupující je povinen učinit veškeré úkony, kterých je třeba dle zákona a této Smlouvy
ktomu, aby mohl prodávající dodat zboží. Dodané zboží je potom kupující povinen, Za
Splnění zákonných a Smluvních podmínek, převzít.

2. Nebezpečíškody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí zboží
V případě, že je kupující v prodlení S převzetím zboží, přechází nebezpečí škody na
kupujícího vdobě, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující zboží
nepřevezme.

Článek V.
Závěrečná ujednání

Tato Smlouva se Sjednává na dobu neurčitou S jednoměsíčnívýpovědní lhůtou.
2. Smluvní Strany Se dohodly na tom, že obsah této Smlouvyje závazný i pro jejich eventuální

právní nástupce, a že jakékoliv změny či doplnění této Smlouvy mohou být činěny na
základě úplné a vzájemné dohody účastníků toliko písemnými dodatky podepsanými
oběma Smluvními stranami.

3. Nevyplývá |i z platných ustanovení této smlouvy něco jiného, řídí tato Smlouva, jakož i
právní vztahy v Souvislosti S ní vzniklé českým právem a to zejmena příslušnými
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění.

4. Tato Smlouva je vyhotovena a podepsána ve dvou vyhotoveních S platností originálu, každá
ze Stran obdrží po jednom vyhotovení, přičemž platnosti a účinnosti nabývá dnem jejího
podpisu oběma Smluvními Stranami.
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Prodávající: Kupující:
razítko podpis - razítko - podpis

' .i ,'ř--'”=_›'_ 'T' Hz" HF 'E*_, ___";:_]'_“. "-' '
ni ı. **'1'I""":. _

Ű'I'Ť'ıviàsn'sédıàhsin. _Teı: 493 522 28023 7 ' Í 1ČO=I~03737250 `-
' ' ' Ceska Spüflłelfiaas' ` .hrami-3.44 Fax: 493 522 2'8'1 ' . _ oıč: .0203737250

' _' J289 03 Městec Králové _ Emailí nfomasosecllak oz ' _ Za'psá'n do 'OR u MS "v Praze olše _
'- -: ' ' _Węba htt' líwvvw masosedlakcz 22.1.2015 _Uddíl_C,-vložka 32-3677'8; -




