Rámcová kúpna zmluva
číslo : 1 /2019
I.
sídlo:
IČO:
IČ DPH:
zapísaná:
konajúca:
bank. spoj.:

Potraviny Katarína Iľašenková
053 71 Torysky
34 804 111
SK1041419291
V živnostenskom registri, Okresný úrad Poprad, č. živnostenského registra
740 -8198
Katarína Iľašenková

+421
telefón:
fax:
e-mail:
ako predávajúci na jednej strane (ďalej len „predávajúci”)
a
II.
sídlo / bydlisko:

Obec Torysky
053 71 Torysky 20

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
zapísaná
konajúca:
bank. spoj.:

00329703
2020741624
Ján Čarák – starosta obce
Poštová banka, a.s.
IBAN: SK53 6500 0000 0000 2021 9050

Školská jedáleň pri MŠ Torysky, Torysky 110
Fak. adresa:
ŠJ pri MŠ , Torysky 110
Odb. miesto:
kontaktná osoba: Jana Brincková
0911 363 622
telefón:
053/4699140
fax:
obectorysky@stonline.sk
e-mail:
ako kupujúci na druhej strane (ďalej len „kupujúci” a spolu s predávajúcim ďalej len „zmluvné
strany“)
uzatvárajú v zmysle ustanovenia § 409 a nasledovne Obchodného zákonníka túto rámcovú
kúpnu zmluvu (ďalej len „zmluva“):
Článok I.
Predmet zmluvy
1.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať a kupujúceho prevziať
potravinový tovar a iné výrobky , ktoré sú uvedené v ponukovom liste (ďalej len
„tovar“). Množstvo tovaru bude spresnené podľa jednotlivých písomných,
telefonických, alebo internetových objednávok a uvedené na dodacom liste.
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Článok II.
Kúpna cena a platobné podmienky
2.1. Kúpna cena tovaru bude kupujúcemu oznámená na jeho žiadosť pri objednávaní tovaru
a uvedená na dodacom liste v deň uskutočnenia dodávky.
2.2. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu za dodaný tovar podľa príslušného dodacieho
listu, a to na základe predávajúcim riadne vystavenej faktúry, s dátumom splatnosti do
14 dní odo dňa jej vystavenia.
2.3. Pokiaľ faktúra vystavená podľa bodu 2.2. nebude riadne vystavená, t.j. nebude
obsahovať náležitosti ustanovené právnymi predpismi, je kupujúci oprávnený
požadovať vystavenie novej „opravenej“ faktúry, ktorú mu je predávajú povinný ihneď
vystaviť a doručiť, a to s dátumom splatnosti do 14 dní odo dňa vystavenia „opravenej“
faktúry.
2.4. Predávajúci môže pozastaviť dodávku tovaru, alebo odmietnuť kupujúcemu tovar
dodať, pokiaľ kupujúci je v omeškaní s platbou predchádzajúcej faktúry po dobu dlhšiu
ako 14 dní odo dňa jej splatnosti.
2.5. V prípade, ak sa kupujúci dostane do omeškania z dôvodov osobitného zreteľa,
predávajúci môže s kupujúcim uzatvoriť písomný dodatok k tejto zmluve, v ktorom sa
upravia nové platobné podmienky zaplatenia už splatnej pohľadávky predávajúceho,
ktorá bude predstavovať nezaplatenú kúpnu cenu za dodaný tovar.
2.6. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúcim vystavené faktúry môžu byť zaplatené buď
bezhotovostným platobným stykom prostredníctvom bankových ústavov alebo
poštovou poukážkou alebo v hotovosti.
Článok III.
Obchodné podmienky
3.1. Tovar bude dodaný v kvalite, ktorá je predpísaná pre daný druh tovaru, pričom kupujúci
sa zaväzuje prevzatý tovar uskladňovať, expedovať a predávať tak, aby nedošlo k jeho
znehodnoteniu.
3.2. Tovar bude dodávaný v obaloch, ktoré zabezpečia zachovanie jeho kvality a zabalený
podľa platných noriem.
3.3. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré vzniknú v predajnej sieti kupujúceho.
3.4. Zjavné vady tovaru (chýbajúci tovar, zničený obal, atď.) je kupujúci povinný vyznačiť
na dodacom liste s podpisom kupujúceho a zodpovednou osobou (osádka vozidla) v deň
dodávky. Iné vady tovaru je kupujúci povinný reklamovať písomne, avšak iba v dobe
spotreby tovaru, inak právo zo zodpovednosti za vady tovaru zaniká. Chyby vo
fakturácií kupujúci možné reklamovať do 30 dní od prevzatia tovaru.
3.5. Kupujúci predkladá predávajúcemu objednávku písomne najneskôr 48 hodín pred
realizáciou objednávky. Objednávka môže byť spresnená denne do 11.00 hodiny, a to
deň pred dodávkou tovaru.
3.6. Kupujúci je povinný uviesť kontaktnú osobu pre prípad reklamácie vád dodaného
tovaru, prípadne chýb fakturácie. V prípade, že kupujúci kontaktnú osobu, prípadne
kontaktné spojenie neuvedie a reklamáciu v dôsledku tohto nebude možné v dohodnutej
dobe vybaviť, škoda, ktorá z uvedeného dôvodu vznikne, sa považuje za škodu, ktorú
zavinil kupujúci.
Článok IV.
Miesto dodania
4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že miesto dodania tovaru kupujúci uvedie pri objednávke
tovaru.
4.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu s dodacím listom na určené miesto
dodania a kupujúci je povinný dodaný tovar prevziať.
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4.3. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru potom čo mu je dodaný tovar odovzdaný.
Týmto prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo vzniku škody na tovare.
Článok V.
Záverečné ustanovenia
7.1. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
7.2. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Každá zo zmluvných strán môže túto zmluvu
jednostranne vypovedať vo výpovednej dobe jedného mesiaca, a to bez uvedenia
dôvodu. Výpovedná doba začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po
doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
7.3. Všetky zmeny a doplnky k tejto zmluve môžu byť uskutočnené len po dohode oboch
zmluvných strán, a to písomnou formou.

V Toryskách dňa: 01.02.2019
Predávajúci: Signed

Kupujúci: Signed

Ján Čarák
Starosta obce

Potraviny
Katarína Iľašenková
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