
základná §kol. § matcr§kou štolou
?^i-"r""r, 87t. p o H o R EL Á

nÁucovÁ rúpNn zMLuvA

uzavretá na zák|ade ustanovení § 409 a nasl., v súvislosti s § 2
zák. Č. 513l1991 Zb. v znení neskorších predpisov (v ďalšom texte len,,Obchodný zákonník")

Clánok I
Zm|uvné strany

1.1 KIPA,s.r.o.
Fraňa Král'a 1707922 03 Vrbové
lČo:l+tzaes+
tČ ppH: Sk2020389l95
zapísaná v: OR OS Trnava Od.Sro Vl.1533/T
bankové spojenie: SLSP,a.s.pobočka Vrbové
číslo účtu:SK87 090U 0100 0000 4828 3388
zastúpená: Peter Kikta - konatel'
(v d'alšom texte len,,predávajúci")

Názov: /A-LLA,!M{) tr)tot,A \ 11Aj€Rs)(o() 1KůLoL) }clulpctn-
so sídlom: 2rl y',!|/ayk,y ,l ).t /lrs 9) € <,? }c"l1,02t,;t,t)-

tČo: b} 8).1 ,1G/.l
tČ opH:
bankové spojerrie: Pp / ř'A ,bAut G ",. J
čísloúčtu: .Š)(1_1- J-d{.)C] oCC(_, uO)o Jt8/|l /0//
zastúpený fr?, ,Je ,o/ ,Í.,/ ] ,,1 * r, ,ic( i / u l
(v d'alšorn texte len ..ku!ujúci")

Článok II
Predmet zmluvy

Predávajúcí sa zavázqe za podmi^nok dohodnutých v tejto rámcovej kúpnej znrluve
(v d'alŠom texte len .,zmluva") dodai kupujúcemu dohodnutý tovar ipolu . áokladmi
vzt'ahujúcimi sa na tovar a previest'na kupujúceho vlastnícke právo k tovaru.
I(uPujúci sa zavázuje za podnrienok dolrodnutých v tejto zmluve preyziat' tovar
a zaplatit' predávajťrcenru kúpnu cenu za tovar,
Tovarom podl'a tejto zmluvy sa rozumejú potravinárske výrobky predávajúceho, ktoré
sú obsiahnuté v ponukovom liste prerlávajúceho. Aktuálny ponukový list tvorí
neoddeliteťnú súčast' tejto zmluvy (príloha č.1),
Zmluvné Stfany sa dohodli. že kupujúci bude nakupovat' tovar od precláva.iúrceho na
základe PÍsomných alebo rnailových objednávok ,ktoré budú obsahovat' špecifikáciu
tovaru Podl'a jeho čísla anázvu v cenníku, sortiment,, množstvo, resp. objem a ternrín
PoŽadovanej dodávky tovaru, ako aj prípadné ďalšie požiadavky predávajúceho, resp.
kupujúceho.
predávajúci sa zavázuje, že tovzr dr dá podl'a termínu, ktorý určí kupujúci.
Z,mlttvní strany sa dohodli, že každálednotlivá doclávka tovaru nu_ráklu.l" objedrrávky
bude PovaŽovaná za kúpu tovaru na základ,e ustanovení tejto znrluvy, Kupujúci je
oPrávnený zasielat' predávajúcemu objednávky počas celej doby platnosti a účinnosti
tejto zmluvy, 

článok III
Platobné podmienky a zmluvné sankcie

2.1

2.4

2.5
2.6

2.2

2.3



3.1

3.2

J.J

3.4

4.I

4.2

4.3

Kupujúci sa zavázuje zaplatit' kúpnu cenu tovaru v zmysle bodu 3.2 tejto zmluvy na
základe faktúry vystavenej predávajúcim, a to v lehote 14 dní odo dňa prevzaíia tovaru.
Zmluvrré strany sa dolrodli, že pre vystavenie íbktúry je určujúca cena tovaru na zák|ade
zákona NR SR č. 18i1996Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov apodfa cenníka
predávajúceho, aktuálneho ku rlňu podania objednávky tovaru. Ceny objednaného
tovaru musia byt'primerané dlhohodobej priemernej cene daného tovaru na slovenskom
trhu. Ak sú ceny na trhu preukázatel'ne nižšie, než cena uvedená v cenníku
predávajúceho, kupujúci má právo požiadaí' o zniženie ceny, pričom prípadné náklady
na dodanie tovaru nesmút navýšit' jeho cenu. V prípade, že sa s predávajúcim
nedohodne, kupujúci má právo nak,ipit' tovar lacnejšie u iného predávajúceho.
V prípade nesprávneho vystavenia f".ktúry predávajúcim sa kupujúci zavázuje zas|aí'
faktúru predávajúcemu spát'na opravu, a to najneskór do 10 dní po jej obdržaní. Lehota
splatnosti opravetrej faktúry začne plynút'odo dňa jej doručenia kupujúcemu
Peňažný závázokje splnený pripísaním peňažnej sumy na účet predávaiťroeho v jeho
peňažnom ústave. V prípade, že sa závázok platí v hotovosti alebo prostredníctvom
pošty, je splnený obdržaním peňažnej sumy predávajúcim.

Článok IV
Miesto plnenia, doprava tovaru a nebezpečenstvo škody

Miestom dodania tovaru v zmysle tejto zrnluvy je sídlo kupujúceho, pokial' sa zmluvné
stt,any nedohodnú inak.
Dopravu tovaru, služby, práce do iného miesta dodania, zabezpečuje predávajúci,
pokial'sa zmluvné strany nedohodnú .eak.
Nebezpečenstvo škody na tovare (strata, zničenie, poškodenie, znehodnotenie tovaru)
prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru v sklade predávajúceho, resp. v
prípade zabezpečenia dopravy tovaru predávajúcim podfa bodu 4.2 tejto zmluvy
potvrdením prevzatia tovaru kupujúcim. Za doklady nevyhnutné k prevzatiu tovaru sa
pre účely tejto zmluvy rozumejú doklady, ktoré sú potrebné pre vykonanie množstevnej
a kvalitatívnej prebierky tovaru.

Clánok V
Záruka a vyhlásenie o zdravotnej nezávadnosti tovaru

Predávajúci vyhlasuj;, že:
5.1.1 všetky potraviny a potravinové prísady, ktoré predá kupujúcemu, sú vo všetkých

ohťadoch v čase dodávky v súlade so všetkými právnymi predpismi Slovenskej
republiky,

5.1.2 zabezpečil kontrolu všetkýcli d, daných potravín
zdravotnú nezávadnost' tovaru,

5.1.3 dodaný tovar bude mat' deklarovanú kvalitu

a potravinových prísad a určuje

počas doby spotreby, ktorá je

5.1

vyznačená na obale výrobku,
5.2 Pokial' pri dodávke tovaru kupujúci zistí vady tovaru, a to hlavne zjavné vady tovaru,

resp. nezrovnalosti v množstve alebo drtrhu označenia, je povinný trplatnit' ich
u predávajúceho formou reklamácie, a to najrreskór do 3 dní odo dňa dodávky tovaru.
V prípade reklanrácie po tejto lehote predávajúci nenesie zodpovednost' za vady ani iné
nedostatky a kupuj úci j e povinný zaplatit' kúpnu cenu za tovar.

5.3 V prípade oprávnenej reklamácie uplatnenej v súlade s touto zmluvou sa predávajúci
zavázuje bezplatne vymenit' tovar (resp. jeho príslušnú čast'), alebo poskytnút'
kupujúcemu zl'avu z kúpnej ceny.



7.1
7.2

5.4 Ustanoveniami tohto Článku nie je dotknutá ochrana zmluvných strán vyplývajúca zo
všeobecne záv ázný ch právnych predpisov.

Clánok VI
Doba plalnos,,, zmluvy a zánikzmluvy

Zrnluvné strany uzaívárajú túto ztnluvu na dobu od 00.03.202l d,o
Zmluvné stranY sú oprávnené túto zmluvu písomne vypovedat' s jednornesačnou
výPovednou lelrotou, ktorá začina plynút' od prvého dňa kalendárneho tttesiaca,
nasledujúceho po doručení výpovede.

7.3 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade jej podstatného porušenia
Zo strany kr-rpujúceho. Za podstatné porušenie tejto zmtuvy sa považuje najmá
omeŠkanie s platením kúpnej ceny o viac ako 30 dní, porušenie povinnosti mlčanlivósti,
poškodenie dobrého filena predávajúceho, resp. jeho tovaru.

7.4 Odstúpenie o.d tejto zinluvy sa spravuje ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného
zákonrríka. Účinrrost' odstúpenia od zmluvy nastane okamihonr jeho doručenia
kupujúcernu.

čllínok VII
záverečné ustanovenia

8.1 Táto zmluva nadobúda platnost' dňom jej podpisu zástupcami obidvoch zmluvných
strán a ÚČinnost' dňorn nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle
kuPujúceho v súlade s ustanovením 5 +Za Ob8iánskeho zákonníka č.4011964 Zb.
v zneni noviel.

8.2 Zmluvné vzt'ahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne závázných právnych predpisov.

8.3 Zmluvné strany sa zavázuiú všetky spory vzniknuté z plnenia tejto zmluvy riešit'
Prednostne vzájomným rokovaním, Ak však nedójde k dohode ani v lehote 30 dní odo
dňa doruČenia písomnej výzvy na rokovanie druhej zmluvnej strane, je každ,á zo
zrnluvných strán oprávnerrá obrátit'sa na príslušný súd.

8.4 Táto zrnluva je vyhotovená vo dvo" h rovnopisoch, zktorýchkaždá zo zmluvných strán
obdrží pc jednom,

8.5 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoťvek zmeny tejto zmluvy, s výnimkou aktualizácie
cenníka v zmysle bodu 3.2 tejto zmltrvy, je možné vykonat' iba formou dodatkov,
podoísaných zástupcami obidvoch zmluvných strán.

8.6 Zmluvné strany vylrlasujú, že íáto zmluvaje prejavom ich slobodn ej a vážnej vóle, že si
text tejto zmluvy preČÍtali, jednotlivým ustanoveniam porozumeli, a že s obialiom tejto
zmluvy bezvýhrad súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

Vo Vrbovom, dňa 0I.03.202I

za kupujúceho zapredávajúceho

@,
Fraňa Krála 1707

922 03 Vrbové O
Éo: 34 t28 654

lČ D?fi:sý0203á9195
,:nl,.vfsn,ai.tslltl

§ §.O.TF-RsKou
K.pt, Náleoktt


