RÁMCOVÁ ZMLUVA
uzatvorená medzi

Predávajúcim :
Názov:
ASTRA - rozličný tovar
Adresa:
919 54 Dobrá Voda 257
V zastúpení:
Gabriela Michaličková
IČO:
17703743
DIČ:
1020334480
IČ DPH:
SK1020334480
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu:
224649-212/0200

a

Kupujúcim :
Názov:
V zastúpení:
Adresa:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
Miesto dodania:
Tel.:

Škola v prírode
Ing. Jana Lukačovičová
Dobrá Voda 150, 919 54 Dobrá Voda
34000232
2021182185
7000494196/8180
Dobrá Voda 150
033/5547166

I. PREDMET ZMLUVY
Predmetom zmluvy je dodávka potravín vybratých kupujúcim na základe ponuky predávajúceho.
Dodávaný tovar zodpovedá ustanoveniam potravinového kódexu a má certifikát v zmysle platných
predpisov.
Cena tovaru je stanovená na predajnú jednotku (ks, balenie) špecifikovaná takto :




cena bez DPH
DPH
cena s DPH v Eur
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II. DODACIE PODMIENKY
Dodávka tovaru bude zabezpečená na účet a riziko predávajúceho až do okamihu prevzatia tovaru
kupujúcim od dopravcu, potvrdením nákladného listu odberateľom. Škody vzniknuté na tovare prechádzajú
na kupujúceho vtedy, ak bezdôvodne odmietne prevziať tovar od dopravcu.
Kupujúcemu, ktorý nemá uhradené predchádzajúce dodávky tovar nebude vyskladnený.

III. PLATOBNÉ PODMIENKY
Predávajúci je povinný vystaviť kupujúcemu na dodaný tovar doklad (faktúru), ktorú je kupujúci
povinný uhradiť do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti bude zmluvná pokuta
0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
Cena bude fakturovaná na základe cenníka platného v čase objednávky.

IV. OBALY
Obaly sú fakturované podľa použitých druhov. Všetky fakturované obaly sú vratné a po ich vrátení
bude odberatelovi – kupujúcemu suma za vrátené obaly dobropisovaná.

V. REKLAMÁCIE
Závady je odberateľ povinný hlásiť ihneď, resp. do 3 dní od prevzatia tovaru. Ostatné závady na
základe záručných lehôt uvedených na obale tovaru a v zmysle Obchodného Zákonníka.

VI. POVINNOSTI KUPUJÚCEHO
Kupujúci si je vedomý toho, že až do úplného uhradenia faktúry je tovar majetkom predávajúceho.
Kupujúci súhlasí s tým, že v prípade, ak neuhradí faktúru v lehote splatnosti, predávajúci má právo odobrať
akýkoľvek tovar v hodnote celkovej pohľadávky .

VII. OSOBITNÉ USTANOVENIA
1. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami po dohode obidvoch strán. Kupujúci
sa oboznámil s obsahom podmienok a s ich obsahom súhlasí, sú prejavom jeho slobodnej a vážnej vôle.
Obidve zmluvné strany svoj súhlas s podmienkami vyjadrujú podpisom tejto zmluvy.
2. Zmluvu uzatvárajú zmluvné strany na dobu od 1.8.2018 do 31.7.2020 a vstupuje do platnosti jej
podpísaním obidvomi zmluvnými stranami. Výpovedná lehota zo zmluvy, prípadne z akéhokoľvek jej
ustanovenia je 3 mesiace a začína plynúť dňom nasledujúceho mesiaca po doručení písomnej výpovede
druhej strane.
Dobrá Voda, dňa: 25.7.2018

Dobrá Voda, dňa: 25.07.2018

.....................................…
predávajúci

…………………………………..
kupujúci
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