RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA Č.1

uzavretá podľa ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi

Predávajúci:

Róbert Gašparík – mäsovýroba s.r.o.

sídlo:

Zelenečská 83, 917 02 Trnava

IČO:

36 282 782

DIČ:

2022136160

IČ DPH:

SK2022136160

zapísaný:

Obchodný register Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 18184/T

bankové spojenie:

VÚB, a.s.

číslo účtu:

2466816051/0200

štatutárny orgán:

Róbert Gašparík, konateľ

(ďalej len „predávajúci“ v príslušnom gramatickom tvare)

a
Kupujúci:

Škola v prírode

sídlo:

Dobrá Voda 150, 919 54 Dobrá Voda

IČO:

34 000 232

DIČ/IČ DPH:

2021182185

zapísaný:

Zriaďovacia listina vydaná TTSK Trnava

bankové spojenie:

Štátna pokladnica

číslo účtu:

70000494196/8180

zastúpený

:

Ing. Jana Lukačovičová, riaditeľka

kontaktná osoba:

Mgr. Lívia Michaličková, vedúca školskej jedálne

tel./fax:

033/554 71 66

e-mail:

lukacovicova.jana@zupa-tt.sk

(ďalej len „kupujúci“ v príslušnom gramatickom tvare)

I

Predmet zmluvy

Touto zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodávať počas trvania zmluvy kupujúcemu mäso, mäsové výrobky a iný
potravinársky tovar (“ďalej len „tovar”) v množstve, akosti a inej špecifikácii podľa objednávky kupujúceho a
previesť na neho vlastnícke právo k tovaru a kupujúci sa zaväzuje riadne a včas prevziať od predávajúceho
objednaný tovar a zaplatiť za tovar predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu podľa článku II tejto zmluvy.
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Kúpna cena a spôsob jej určenia

II

2.1

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci uhradí predávajúcemu za objednaný tovar kúpnu cenu určenú na
základe verejného obstarávania a súčasťou zmluvy je predložená cenová ponuka na vybrané komodity.

2.2

Zmena kúpnej ceny tovaru/tovarov je možná na základe písomnej dohody zmluvných strán.

2.3

Zmluvné strany potvrdzujú, že boli dôkladne oboznámené so spôsobom určenia kúpnej ceny, spôsob
určenia kúpnej ceny je v súlade s dohodu zmluvných strán a neodporuje dobrým mravom a všeobecné
záväzným právnym predpisom o cenách.

2.4

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za tovar dohodnutú kúpnu cenu vrátane DPH formou
prevodu/vkladu finančných prostriedkov na základe doručenej faktúry za dodaný tovar. Ako variabilný
symbol sa uvádza číslo faktúry. Doba splatnosti faktúry je stanovená na 14 dní odo dňa, kedy bol tovar
kupujúcim prevzatý, pričom za dátum úhrady sa rozumie pripísanie fakturovanej sumy na účet
predávajúceho.

2.5

Ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny, alebo jej časti, je povinný zaplatiť predávajúcemu
úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

III Objednávka predmetu kúpy

3.1

Objednávkou sa pre účely tejto zmluvy sa rozumie záväzný prejav vôle kupujúceho smerujúci
k nadobudnutiu vlastníckeho práva k tovaru podľa tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že
objednávku tovaru vykonáva kupujúci a pre predávajúceho je záväzná výlučne:
o

písomnou formou a doručením (poštou alebo inou doručovateľskou spol.) objednávky do sídla
predávajúceho

3.2

o

odovzdaním objednávky vodičovi predávajúceho

o

telefonicky na č. 033/552 11 33, 0915/912 722

o

faxom na č. 033/552 24 24

o

elektronicky: masovyroba@gmail.com

Dodávky tovaru budú realizované na základe telefonických a písomných objednávok vystavených
kupujúcim, či už v materializovanej alebo elektronickej podobe a doručených predávajúcemu.
Objednávky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Zmluvné strany považujú takto vystavené, odoslané
a najneskôr do 1400 hod. pracovného dňa pred dňom dodania tovaru predávajúcemu doručené objednávky
za návrh kúpnej zmluvy. Iná ako dohodnutým spôsobom podľa tohto článku zmluvy vyhotovená
objednávka nebude podkladom k dodaniu tovaru.
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3.3

Objednávka obsahuje:
-

označenie

predávajúceho a kupujúceho s vyznačením jeho zápisu do obchodného alebo

živnostenského registra,
-

druh tovaru,

-

množstvo tovaru,

-

čas plnenia,

-

v prípade dovozu tovaru – dodaciu podmienku podľa INCOTERMS 2010 – DDU s uvedením presnej
adresy miesta dodávky tovaru,

-

miesto dodania,

-

osobitné podmienky či požiadavky k samotnej dodávke a iné poznámky, ktoré v objednávke uvedie
kupujúci.

3.4

Vzhľadom k tomu, že táto zmluva obsahuje všetky podstatné náležitosti dôležité pre určenie práv
a povinností zmluvných strán, predmet je dostatočne určitý alebo dodatočne v objednávke určiteľný,
dohodli sa zmluvné strany, že kúpna zmluva vzniká okamihom doručenia objednávky predávajúcemu,
pokiaľ predávajúci objednávku bez zbytočného odkladu zo závažných dôvodov preukázateľným
spôsobom výslovne písomne neodmietne.

IV

Práva a povinnosti zmluvných strán

4.1

Predávajúci sa zaväzuje vykonávať rozvoz objednaného tovaru v dňoch: pondelok až piatok.

4.2

Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu sprievodné doklady, ktoré sú potrebné k prevzatiu tovaru
kupujúcim, najmä dodací list.

4.3

Kupujúci sa zaväzuje, že v prípade zániku podnikateľskej činnosti, alebo jej časti súvisiacej s touto
zmluvou tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámi predávajúcemu a prípadné záväzky voči
predávajúcemu uhradí na účet predávajúceho v dobe ich splatnosti.

4.4

Miesto dodania tovaru bude presne určené kupujúcim v objednávke. Toto miesto môže byť zmenené
jednostranne kupujúcim novou dopravnou dispozíciou doručenou predávajúcemu najneskôr sedem dní
pred dohodnutým termínom dodania tovaru.

4.5

Kupujúci sa zaväzuje v prípade zmeny, rozšírenia alebo zúženia počtu odberných miest túto skutočnosť
bezodkladne nahlásiť predávajúcemu, ako aj akúkoľvek zásadnú zmenu zapísaných údajov najmä
v koncesnej listine, živnostenskom liste, vo výpise z OR, ktorá môže mať podstatný vplyv na plnenie
kontraktov podľa tejto zmluvy jednou zo zmluvných strán alebo kumulatívne.
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V

5.1

Reklamácia dodaného tovaru

Reklamácie vzťahujúce sa na tovar podľa tejto zmluvy sa riadia prísl. ust. Obchodného zákonníka
s poukazom na vecnú príslušnosť Občianskeho zákonníka.

5.2

Reklamácia sa môže pre účely tejto zmluvy týkať každej odchýlky od podmienok stanovených
v Potravinovom kódexe alebo bližších odchýlok v dodávke dohodnutých touto zmluvou a konkrétnymi
dodacími podmienkami na posudzovaný prípad.

5.3

Kupujúci informuje o reklamácii predávajúceho bezodkladne po zistení vady tovaru (množstevnej alebo
kvalitatívnej) telefonicky alebo iným najúčelnejším spôsobom tak, aby sa o tom mal možnosť
predávajúci, čo najskôr dozvedieť. Pri písomnom alebo faxovom oznámení je potrebné vypísať
a predávajúcemu doručiť predpísané tlačivo na reklamácie „Reklamačný list“, kde budú uvedené všetky
požadované údaje.

5.4

Ak predávajúci po posúdení reklamácie uzná reklamáciu za opodstatnenú táto sa vysporiada formou
dobropisu.

5.5

Ak predávajúci posúdi reklamáciu ako neopodstatnenú, zašle kupujúcemu písomné

stanovisko

k reklamácii s vyjadrením.

5.6

Právo na uplatnenie reklamácie vád tovaru na strane kupujúceho zanikne ak:

a)

reklamácia tovaru je predávajúcemu nahlásená po uplynutí doby jeho najneskoršej spotreby
uvedenej na obale;

b)

vady reklamovaného tovaru po dodaní a prevzatí tovaru sú zapríčinené nesprávnym skladovaním
a manipuláciou tovarom

kupujúcimi alebo tretími osobami na predajnej jednotke (váhové

rozdiely, poškodené obaly, poškodené alebo odlepené etikety);
c)

tovar je znehodnotený kupujúcim (pred koncom uplynutia doby najneskoršej spotreby);

d)

tovar nie je možné posúdiť a identifikovať (bez obalu, odtrhnutá etiketa).
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VI

6.1

Hospodárenie s vratnými obalmi

Predávajúci prenecháva k bezplatnému užívaniu kupujúcemu obaly (umelohmotné prepravky), a to na čas
nevyhnutne potrebný výhradne za účelom uskladnenia dodaného tovaru, najviac však na dobu ...... dní
odo dňa dodania tovaru kupujúcemu. Kupujúci je preto povinný pravidelne a bezodkladne vracať obaly
z predchádzajúcich dodávok, a to čisté a nepoškodené s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie za
predmetné obdobie. Zmluvné strany sa dohodli, že na práva a povinnosti vzťahujúce sa k hospodáreniu
s vratnými obalmi sa primerane použijú ustanovenia § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka.

6.2

Vratný obalový materiál (dodaný aj vrátený) je evidovaný pri každej dodávke produktu na dodacom liste,
správnosť ktorého potvrdzuje kupujúci svojim podpisom a pečiatkou. Na základe evidencie
predávajúceho sa štvrťročne oznámi kupujúcemu stav jeho obalového konta, a to doručením evidenčného
výpisu za uvedené obdobie.

6.3

V prípade, že obalový materiál do 3 dní odo dňa dodania tovaru nebude riadne a včas

vrátený,

predávajúci si vyhradzuje právo náhrady zaň, pričom formu vzájomného vysporiadania obalového konta
si zmluvné strany dohodli prednostne bezhotovostne - vystavením faktúry na nevrátené obaly v ich
nadobúdacej hodnote, ktorú je kupujúci povinný riadne a včas uhradiť.

6.4

Ak kupujúci nebude ďalej odoberať tovar od predávajúceho je povinný nahlásiť vrátenie obalov, ktoré
zostali u kupujúceho z predošlých dodávok a umožniť predávajúcemu ich odvoz. V opačnom prípade
bude predávajúci primerane postupovať v zmysle bodu 3 tohto článku zmluvy.

VII

7.1

Nebezpečenstvo škody na tovare

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho,
alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší
zmluvu tým, že tovar neprevezme.

7.2

Ak má kupujúci prevziať tovar od inej osoby, než je predávajúci, prechádza nebezpečenstvo škody na
tovare na kupujúceho v čase určenom na dodanie tovaru, ak sa v tomto čase umožnilo kupujúcemu
nakladať s tovarom a o tejto možnosti kupujúci vedel. Ak sa kupujúcemu umožní nakladať s tovarom
alebo ak sa dozvie o tejto možnosti až neskôr, prechádza nebezpečenstvo v čase, keď má túto možnosť a
dozvie sa o nej.

7.3

Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode jej nebezpečenstva na kupujúceho, nemá vplyv na jeho
povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, ibaže ku škode na tovare došlo v dôsledku porušenia povinnosti
predávajúceho.
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VIII

8.1

Spoločné a záverečné ustanovenia

Zmluvné strany budú vopred dohodnutým spôsobom konzultovať postup dodania tovaru a vzájomne sa
zaväzujú poskytovať si súčinnosť pri plnení ustanovení tejto zmluvy a špecifikácii v dodacích
podmienkach.

8.2

Zmluvné strany sa zaväzujú pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.
Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

8.2.1. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú
riešené pred Rozhodcovským súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave podľa
jeho základných vnútorných právnych predpisov. Zmluvné strany sa podrobia rozhodnutiu tohto súdu.
Jeho rozhodnutie bude pre zmluvné strany záväzné.
8.2.2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu od: 1.8.2018 do: 31.7.2020. Každá zmluvná strana môže písomne
vypovedať túto zmluvu s jednomesačnou výpovednou lehotou s uvedením výpovedného dôvodu,
začínajúcou plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.
8.2.3.

Zmluva nadobúda platnosť a stáva sa účinnou dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

8.3

Túto zmluvu je možné meniť len na základe súhlasu obidvoch zmluvných strán, a to vo forme písomných
dodatkov k tejto zmluve.

8.4

Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluvu si prečítali, jej
obsahu rozumejú a na znak súhlasu zmluvu bez akýchkoľvek výhrad podpisujú.

V Trnave, dňa 25.7.2018

predávajúci:

Dobrá Voda, dňa 25.7.2018

kupujúci:

Róbert G a š p a r í k
konateľ
Róbert Gašparík –mäsovýroba s.r.o.
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