
RÁMCOVÁ KÚPNA  ZMLUVA č. KZ 2017/ZA 034

uzatvorená podľa  § 409 a nasl. Zákona 513/1991 Zb.
Obchodného zákonnĺka a § 3 ods. 2, §  11 zákona č. 25/2006 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami:

PredávaÉúci:
Obchodné meno a sídlo
Zvolen

Zča3túpená
DIČ
ID DPH
Registrácia:
Bankové spojenie

CHRIEN, spol. s r.o., Lieskovská cesta č.13, P.0.Box 174, 960 01

Ľubomĺrom Chrienom - konatel'om spoločnosti
36008338
2020477613
SK 2020477613
0kresný súd 8. Bystrica, vložka 3763/S
2624780024/1100 TATRABANKA Zvolen

2071956551 /0200 VUB Zvolen
Registrač. veterinárne číslo SK 112 EHS
Tel. čĺslo, fax, mai]:
www.chrien.sk

KUDuiúci :
Obchodné meno a sĺd]o
Prevádzka:

Zastúpená
IČO
DIČ
IČ DPH
Bankové spoj enie
Čĺslo účtu
Telefonický  kontakt
E-mail
E-mail na doručenie e-fáktúr
Odberateľské číslo
Nie sme platcom DPH

045/ 5317 910, 5317 917, 5317 924, 5317 999, mraziame@,chrien.sk,

Materská škola, Sokolská 494, 013 24 Strečno
Ško]ská jedáleň

37813447
2021670992

Všeobecná úverová banka, a.s.
SK0902000000001643953651
041/5697250
kurillova.1udmila@gmail.com
kuillova.1udmila@gmail.com
9123-E

1.   VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Predmetná   rámcová   kúpna   zmluva   sa   uzatvára   za   účelom   dohodnutia   vzájomných
obchodných podmienok, ktorými sa budú neskoršie zmluvné strany riadit' pri predaji tovaru
medzi predávajúcim a kupujúcim.

11.  PREDMET   ZMLUVY

1.   Predávajúci    sa   touto    zmluvou   zaväzuje   dodávať   kupujúcemu   potravinársky   tovar
špecifikovaný v jednotlivých objednávkach a to hlavne mrazené a chladené mäso, mrazenú
a chladenú hydinu, mrazené ryby, zeleninu a iný potravinársky tovar, s ktorým predávajúci
obchoduje.



2.   Kupujúci  sa zaväzuje  objednaný tovar riadne  prevziať  a zaplatiť  dohodnutú kúpnu  cenu,
dohodnutým spôsobom a v termi'ne podľa tejto kúpnej zmluvy.

111. KÚPNE  PODMIENKY  CENA  A PLATBA

3.   Tovar  bude  predávaný  kupujúcemu  vo  vzájomne   dohodnutých  cenách  podl'a  aktuálnej
ponuky  v  zmysle  vzájomne  odsúhlasenej  objednávky.  0  zmenách  cien  je  predávajúci
povinný informovať kupujúceho   najneskôr  pri objednávanĺ tovaru a aktuálnu cenu  v deň
dodania  tovani  vyznačiť na daňovom doklade. V kúpnej cene  sú  zahmuté aj  náklady  na
dopravu  na  miesto plnenia.

4.   Kúpna cena  na daňových dokladoch predávajúceho bude uvádzaná s DPH.
5.   Kupujúci  sa  zaväzuje  zaplatiť predávajúcemu    dohodnutú   kúpnu  cenu  za  dodaný  tovar

úhradou fáktúry do 1 1 dňa od dodania tovaru.
6.   Peňažný záväzok kupujúceho sa považuje za splnený  pripísanĺm celej zaplatenej  sumy  na

účet predávajúceho.
7.   V prípade  omeškania  kupujúceho  s úhradou  dlžnej  sumy,  má  predávajúci  právo  účtovať

úrok z omeškania vo výške 0,05 %  z  nezaplatenej   sumy, za každý  deň  omeškania.
8.   V pripade  nedodržania  dohodnutých  platobných  podmienok  sa  všetky  zvýhodnenia  na

predávaný tovar dohodnuté v tejto zmluve s okamžitou platnost'ou rušia a platobný styk sa
mem' na platbu v hotovosti až  do vyrovnania  pohľadávok.

9.   Faktúry   budú   kupujúcemu   zasielané    elektrorickou   poštou   na   e-mail    kupujúceho:
kurillova.ludmila@,gmail.com       s overeným       aplatným       elektrorickým       podpisom
predávajúceho.

IV. PODMIENKY  PLNENIE , VADY A ZARUKY

10. Predávajúci   sa  zaväzuje   dodať  kupujúcemu  predmet  zmluvy  podľa  čl.II./1   vtemĺne
a ]možstve podľa potreby kupujúceho, na základe telefonickej alebo pĺsomnej objednávky.

11. Predávajúci je  oprávnený  dodať kupujúcemu  iba  objednaný tovar  a v objednanej  kvalite,
balenĺ  a  množstve.  Predávajúci je  oprávnený  namiesto  tovaru  dohodnutého  v čiastkovej
kúpnej  zmluve  dodať iný tovar rovnakého  druhu len  so  súhlasom kupujúceho.  0 zámere
dodat'  iný  tovar  musí  predávajúci  infomovať  kupujúceho  aspoň  1  pracovný  deň  pred
dohodnutým temĺnom dodávky.

12. Vlastnícke  právo  k dodanému  tovam  a nebezpečenstvo   škody  na  tovare  prechádza  na
kupuj úceho  momentom písomného prevzatia tovaru.na dodacom liste.

13. Predávajúci  zodpovedá za chyby, ktoré má tovar v čase  jeho dodania. Ak kupujúci zistí už
pri preberaní dodaného tovaru, Že tovar nevyhovuje jeho požiadavkám má právo tento ihneď
vrátiť.      Skryté   vady   môže   kupujúci   reklamovať   písomne,   vypísaním   reklamačného
protokolu  podľa  Obchodného  zákonníka  a informovať  o tom  dodávateľa prostrednĺctvom
svojho obchodného zástupcu, ktorý rozhodne o ďalšom postupe nakladania s reklamovaným
tovarom.

14. Na kupujúceho prechádza nebezpečie škody na tovare spôsobené neodbomou manipuláciou,
prípadne nesprávnym uskladnením po jeho fyzickom aj pĺsomnom prevzatĺ.

15. Predávajúci sa zbavuje zodpovednosti za vady, ktoré vznikli v dôsledku okolností, za ktoré
je zodpovedný kupujúci.

16. Predávajúci  je  povinný  nahlásenú  reklamáciu  tovaru  bezodkladne  riešiť  a  kupujúci  je
povinný  reklamovaný  tovar  do  vyriešenia reklamácie  riadne  uskladniť,  podl'a  charakteru
tovaru a Haccp.

17. Náklady na odstraňovanie reklamovaných vád znáša vždy predávajúci.
18. Miesto dodania je sĺdlo kupujúceho na adrese



V.  TRVANIE  RAMCOVEJ  KUPNEJ ZMLUVY

1.   Rámcová kúpna zmluva sa uzatvára na dohodnuté obdobie od 01.01.2017  do neurčita.
2.   V prĺpade   podstatného   porušenia   tejto   rámcovej   kúpnej   zmluvy   má   ktorákol'vek   zo

zmluvných strán právo  od zmluvy písomnou fomou odstúpiť.  Výpovedná doba je jeden
mesiac a začne plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca v ktorom bola výpoveď druhej
strane doručená.

VI.  ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIE

3.   Obchodné  vzťáhy  nezahmuté  v tejto  zmluve  sa  budú  riadiť  príslušnými  ustanoveniami
Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými predpismi platnými v Slovenskej
republike.

4.   Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len fomou písomných dodatkov podpísaných
oboma zmluvnými stranami.

5.   Zmluva  je  zhotovená  vdvoch  vyhotoveniach,   zktorých  po  jednom   obdrží  každá  zo
zmluvných strán.

6.    Zmluvné strany si túto Rámcovú zmluvu prečítali, jej  obsahu porozumeli a vyhlasujú, Že
vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu, a na znak súhlasu pripájajú podpisy osôb oprávnených
podpisovať v ich mene.

Predávajúci súhlasí zo zverejnením tejto Rámcovej zmluvy v centrálnom registri zmlúv.

Vo Zvolene: 29.12.2016

Za  kupujúceho:

íTť,íĹ\=Tť,ľ, `,ť::tTľ,ťgf Tá  šk®la
Sttkclská 494St#ečno

fdĺ*Í=q    .q7  f,.í +q  d_+F,

Za  CHRIEN, spol. s r. o. Zvolen:
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Ľubomíľchrien, konatel' spoločnosti


