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ZMLUVA .%octo dodávkach tovaru Č. 2021,
uzatvorená v zmysle ustanovenf §269 ods. 2 a násl. Obchodného zákonníka,

medzi zmluvnými stranami

Predávajúci: KONEX elektro, spof. s r. o.
Rastislavova 7
040 01 Košice

Bankové spojenie: ČSOB, a.s., Košice
číslo účtu: SK7675000080100913022693
IČO: 31680569
DIČ: 2020491506
Ič DPH: SK2020491506
Zapísaný: v OR OS Košice I. oddiel Sro, vložka 3777/V

a

Kupujúci: Služby obce Poproč s.r.o., r.s.p.
Ofšavská 24
044 24 Poproč

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s.
čfstoúčtu: SK83 0200 0000 0043 8635 1257
IČO: 53 304 870
DIČ: 2121340419
IČ DPH: SK2121340419
Zapfsaný: Obchodný register Okresného súdu Košice vo vl. Č. 49980/V, Odd. Sro
Tel.čfslo: 0915 964 709
E-mail:

V

Clánok I.

Predmet zmluvy

11 "^ľ^T?ľL^t^.zľl^ľí.^- v?L,na.ch??z?!?CLS? y..pon^ke PredávaJúceho> Specifikovaný objednávkamj kupujúceho
y obdobf od dátumu podpisu tejto zmluvy po dobu jej platnosti.

2- predävaÍúclsazaväzu;e..dodávaftovar kupujúcemu vsúlade s obchodn^mi podmienkami predävajúceho, pokiaF medzi
stranami nie sú dohodnuté iné podmienky.

článok II.
Miesto a čas ptnenia

1. Miestomplnema zmluvy je v objednávke uréené miesto kupujúcim na územl Slovenskej republiky, pokiaF sa zmluvné strany
nedohodnú inak.

2. Predávajúdsazavszuje_ dodať tovar kupujúcemu na základe obdŕžanej objednávky vdohodnutom termíne. Pri bežnom
twarc,nasktede.sadodávka_realizuje do 3 - 4 dnl od doručenia P'somnej objednávky kupujúceho. prfpadne aj skôŕ~inak
v termfne dohodnutom osobitne.

3' ^Si^?. c .rľ?I.?ÍS^a^?el1?u_?fs?ľ1r!ú,o?ednáYk^so. špecifikáciou tovaru, uróeným množstvom, termfnom a miestom
dodévky.Predávajúcim poh/rdená objednávkaje záväzná pre obe strany.

4" ??^n^k?AfpJľ-n-á-?d????!l,rlf-m.t varu_k.uP Júcemu OP.°J:Í P'somnému potvrdeniu dodacieho listu kupujúcim. Objednávka
sa_považuje za splnenú dodanlm tovaru s toleranciou   5% objednaného množstva pri kábloch a in^h-dodävkachtovaru
v meträži.

5 Y!??^?Í^P?.!/.?-k.Í?^l?é!1!ll.?.?v?r"Jľe?.hádza. nakupujúceho až P° úplnom zaplatení kúpnej ceny za dodaný tovar
kupujúcim akupujúci je povinný zdrzať sa akýchkoFvek úkonov smerujúcich'kzničeniu, odcudzeniu,'scudzenm
^ S^;todane^tovaru.aždo -".^--"P"^- .K"P^ 'xcoptufe-toto viasínicke
próy°,predáva'úceho a súčasne vyhlasuie-že si Ie vedom> -^^- P"v"ych dôsiodkov^kajúcich-sa výhrady
vlastníckeho práva.

8" ?^j?SL^,!^^.??^SľJ?i^ľllľ^>aJL?^^?J.Ú?'..??.d5^l^záJoľne d0^ dodania bežného tovaru
a požadovaťzmluvnú pokutu za každý deň omeškania'vo yýške 0,05% z'objemu nedodaného tovaru.

7-^kuďÍ;?^tľÍ^fineT!!^leJ.O%d.^vky-vl5tl,o^!?dy.užľeJe.m
sauh-radN'-predáva!úcem" Primerané náklady v° v^äke 5% z hodnoty tovam v bežnom a vo'výške 80% z'hodnoty''tovaŕu
v špeciálnom sortimente.
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Článok III.
Cena a platobné podmienky

11 ?.T^,T;.'t^ľJ?...s^^^..^e-n-n-f.k?l?.-ľe.dŕv?ťÍce^,platn^m vdeň kúpy tovaru- Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť
kupujúcemu zFavu z cenníkovej ceny tovaru vo výške 20%.

2' ^^^ss^^^[L{^a^^L^p y^.^jí^^^e tovaru spolu.s cenou za opotrebenie. Pri vrätení obalov
.predávaj.l:lc'ich °c"<úpi 2a ceny určené Jednoui^mi výrobcami káblov pre vratné obaly uvedenými na'internetových'strá'n'kach
výrobcov.

3A ľ^?^SÚ<S ^ll.?iin^í<^ľ.p-?,??S1íj?íslT^?^d.nŕ.yíY ^-znrlysle, ?L11/4 l?to ^mluvy-
4' !<-up-,UJ.Ú?!...s?-zaväzuJe Pteomne oznámiť predávajúcemu každú zmenu, ktorá má vpTyvna vystavenie daňového dokladu

predávajúcim.
5. Temiín splatnosti jednotlivých daňových dokladov je 14 dní odo dňa ich vystavenia.
61 ^ -^u5i^^^š^ľLfí..!ďľ-niTxP!??n-é^?_z.^zku>..pr?dáyalúci.má präv.° účt?vať úrok z omeäkania vo výške

?',0?-°^ z_df?.n? čiastky,za ,každ^ .deň omeäkania. zastaviť plnenie objednávok a neposkytnúť dohodnutú zravu.
7 SÄr^ÄÄSÄ--1' -.-.--
8' ^^<Í.U^?Í^^?!?k.?n-l.so"^n?n.fľ-???a,žné .záy^ku.,?v.iac ?^? 3.° .dnfl PredávaJ^ci má právo od tejto zmluvy

odstúpiť. Kupujúci je povinný predmet objednávky na vlastné náklady vrátiť. alebo svoj peňažn'ýzávazoŕokamžite'uhradiŕ

článok IV.
Iné dojednania

1' ^ltľ..zT^a-l^djÍ?^J??11?-sťJ! ^lr!nos^nas.ledu^ci^e?-p-o-leJ zverejnenf na web stränke Kupujúceho a uzatvára sa na
äobuurôitLLOdo-dňa r1adobudnutja účinnosti zmluyydo 31.12:2021. Zmlúvu je možné vypovedať'leŕpísomnouformou.

2- ÄlÄ^to^uvU^^financovanie.obÍednávok.^.'' celomrozsahu-zabezp^n^-äspon.e
dostatočným majetkom alebo inými možnosťami na úhradu svojich eventuálnych záväzkov.

3' !?J?-u^?i.--F!^?om,=ŕj??.5mlu^.^hlas^je' že voči .nemu nie )e vedené konkurzné konanie. nie je v konkurze, v
rešt"Jktura''zác"'-'' "k'".dác"_a.neb°!.proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostetok majetku'a v
SJ^^^bezodkladne J"formovaLPredäYaÍúceha ku?uiúci be"e ."a vedom^^pravd.osr-jeho
vyhlásenia uvedeného v tomto odseku je na strane predávajúceho skutočnosťou rozhodujúcou pre uzatvoTenietejto zmtuvy.

Článok V.
Prechodné a záverečné ustanovenia

1. 2a predávajúceho sú zmocnení až do odvofania konať:
v? vec!ac!1 z?.ltjvn^ch a obchoc!nej realízácie : Viera Lastomíreka, konateF
i/f^Ti<?ii^?J^C^?dľ.!Í^íl??1i?2Í Le^lS??;T Ll^!í\. fan Dzurčanln' °bchodný riaditer2. Za kupujúceho sú zmocnenf až do odvolania konať:

vo vecíach zmluvných a obchodných : Ing. Iveta Komorová Hifovská, konatef
vo veciach obchodnej a technickej realizácie: Vladimír Hifovský, majster

3' (?^lnti?°^ifľ*5íJ?ľt^,SľlľiH?^ ľ^lipr?^T.n.é.s^ŕ.?.a=.?-r=ís!lJ? ^rr!líJsta?ove?i?rT?i obchodn^ch podmienok predávajúceho,
ktorésú.neTlou súiast^tejtozmluvy a kupujúd ich .uplatnenlm objednávky u predávajuceho-v pínom-^zsahu
a^Ä,^&Ä^touto-^.-,.ob<:hodn^ml,Podmienkami'-P-^-'"^-pr,sluin,,.
^^^^=^p^stoYe^L''r"^na.Predr^yv2^-

4- TMS:^sobnúaíodnlkaterskútotožn^-yrf!omnePreukäz^.tútozml"vy s, m^^Äporozu.eli
a ako prejav ich slobodnej vôle svojimi podpismi predpfsaným spôsobom potvrdili.

q:i:^V Košiciach, dňa V Poproči, dňa 06.07.2021

Predávajúcl: Kupujúci:

*t < f

Viera Lastomírska - konateľ Ing. Iveta Komorová HiFovská kohater

Strana 2 zo 2


