Rámcová kúpna zmluva
uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb v aktuálnom znení a podľa Zákona č. 362/2012 Z.z. o
neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny,
v úplnom znení
medzi zmluvnými stranami
obchodné meno:
Frape catenng s.r.o.
šidlo:
Pekárska 7489/40 A, 917 00 Trnava
IČO:
44 178 450
ICDPH:
SK 2022611690
zápis v obchodnom registri:
Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 21985/T
konajúci prostredníctvom:
Schmidt Dušan, konateľ spoločnosti
zastúpenie vo veciach zmluvných: Schmidt Dušan
Bankové spojenie:
UniCredit Bank a.s.
číslo účtu:
1054163002/1111
(ďalej len ako „Predávajúci“)

obchodné meno:
sídlo:
IČO:
IČ DPH:

Bankové spojenie:
čislo účtu:
Zmluvné strany uzatvárajú túto rámcovú kúpnu zmluvu:
ČI. I.

Predmet rámcovej zmluvy

1. Uzatvorením tejto zmluvy zmluvné strany prejavujú vôľu
a) riadiť sa touto zmluvou vo vzájomných obchodných vzťahoch
b) riadiť sa touto zmluvou pri uzatváraní a realizácii jednotlivých kúpnych zmlúv podľa objednávok, na základe ktorých
bude predávajúci dodávať kupujúcemu tovar, uvedený v prílohe č.1
c) dopredu dohodnúť časť obsahu týchto kúpných zmlúv (ďalej len „obchodné podmienky“)
2. Pokiaľ jednotlivá kúpná zmluva (na dodávku tovaru uvedeného v prílohe č. 1). uzatvorená medzi zmluvnými stranami po
dobu účinnosti tejto zmluvy neurčuje inak, má sa zato, že obchodné podmienky, uvedené v čl.lll sú jej neoddeliteľnou
súčasťou.
Odlišné ujednania v kúpnej zmluve majú však prednosť pred znením obchodných podmienok uvedených v čl.lll.
ČI. II

Uzatvárania jednotlivých kúpnych zmlúv
1. Za účelom uzatvorenia jednotlivej kúpnej zmluvy použijú zmluvné strany zmluvný formulár „Objednávkový list",
obsahujúci návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim (ďalej len „objednávka“) a prijatie návrhu
na uzatvorenie kúpnej zmluvy predávajúcim. V objednávkoom liste bude uvedený, okrem iného, objem a druh
objednanej potraviny umiestňovanej na trh. Objednávkový formulár tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.
2. Jednotlivá kúpná zmluva sa považuje za uzatvorenú tým, že predávajúci svojim podpisom potvrdí (akceptuje) riadne
vyplnenú a podpísanú objednávku kupujúceho. Objednávka a potvrdenie objednávky sa uskutočni v dvoch zmluvných
formulároch, pričom kupujúci a predávajúci obdrži vždy 1 vyhotovenie.

ČI. III
Obchodné podmienky platné pre jednotlivé kúpne zmluvy
1. Predmet plnenia a podmienky nákupu

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu dohodnutý tovar, previesť na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru a kupujúci
sa zaväzuje dohodnutým spôsobom spolupôsobiť, tovar prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu v dohodnutej
výške.
Zmluvné strany si nedohodli žiadne služby súvisiace s obchodnou spoluprácou pri marketingových aktivitách spojených
s potravinou.
2. Harmonogram plnenia a miesto dodania

2.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar na dohodnuté miesto dodania do 5 pracovných dni od uzatvorenia kúpnej zmluvy
2.2. Povinnosť predávajúceho dodať tovar je splnená tým, že kupujúcemu umožni s tovarom manipulovať (tj. tovar
prevziať) na dohodnutom mieste dodania.
2.3. Kupujúci sa zaväzuje uskutočniť všetky úkony, ktoré sú potrebné podľa zmluvy a právnych predpisov k tomu, aby
predávajúci mohol dodať tovar. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar na dohodnutom mieste dodania a zaistiť na svoje
náklady vyloženie dodaného tovaru z vozidla
2.4. Osoba, zodpovedná za prevzatie tovaru, uvedeného v objednávke (resp. kúpnej zmluve) sa nepovažuje za jedinú
osobu, ktorá je oprávnená za kupujúceho prevziať dodaný tovar. Dodaný tovar môže za kupujúceho prevziať aj iná
osoba, ktorej jednanie v zmysle ust.§ 13 až § 16 Obchodného zákonníka zaväzuje kupujúceho.
2.5. V prípade prekážky, ktorá nastala nezávisle na vôli predávajúceho a bráni mu v splneni jeho povinností (pokiaľ sa
nedá rozumne predpokladať, že by predávajúci túto prekážku, alebo jej následky odvrátil alebo prekonal a že by túto
prekážku v dobe uzatvorenia zmluvy predvídal), predlžuje sa lehota dodania tovaru o dobu trvania tejto prekážky.
Predávajúci sa zaväzuje oznámiť vyššie uvedenú skutočnosť bez zbytočného odkladu kupujúcemu.
3. Cena
Spôsob určenia kúpnej ceny a splatnosť kúpnej ceny

3 1. Za dodaný tovar sa kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu dohodnutú cenu určenú v pripojenom cenníku
predávajúceho, ktorý cennik tvorí prílohu č.2 tejto zmluvy.
3.2. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu na základe faktúry vystavenej predávajúcim, ktorá je splatná najneskôr do
30 dní odo dňa, kedy predávajúci splnil svoju povinnosť dodať tovar (bod 2.2.). Termínom zaplatenia sa rozumie deň,
v ktorom bola dlžná čiastka pripísaná na účet predávajúceho.
3.3. V cene je zahrnutá aj doprava tovaru (prepravné) na dohodnuté miesto dodania.
3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že môžu uplatniť zmluvnú pokutu pre prípad, že kupujúci bude meškať so zaplatením
fakturovanej čiastky (alebo jej časti) stým, že do 15 dni omeškania je povinný kupujúci uhradiť predávajúcemu za
každý kalendárny deň omeškania zmluvný úrok 0%. Za 15-ty a každý nasledujúci kalendárny deň omeškania sa
zvyšuje zmluvný úrok na 0,05% z dlžnej čiastky.
3.5. V prípade, že kupujúci sa omešká s platením dlžnej čiastky a bude meškať viac než 20 dni, má právo predávajúci od
tejto zmluvy okamžite odstúpiť (ukončiť zmluvný vzťah). Ukončenie oznámi predávajúci kupujúcemu písomne.
4. Prevzatie tovaru

4.1. Pri dodaní tovaru je kupujúci povinný si tovar prezrieť.
4.2. Prevzatie tovaru je kupujúci povinný písomne potvrdiť
4 3. Nebezpečenstvo poškodenia tovaru prechádza na kupujúceho vždy v dobe prevzatia tovaru alebo ak tak kupujúci
neučiní včas, v dobe, kedy mu predávajúci umožni manipulovať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar
neprevezme.
4.4 Predávaný tovar zostáva vo vlastníctve predávajúceho až do okamihu plnej úhrady kupujúcim.
5. Zodpovednosť za vady a záruka za kvalitu

5.1 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar v okamihu odovzdania tovaru kupujúcemu (bod 4.3.)

5 2 Predávajúci preberá záruku za kvalitu po dobu minimálnej trvanlivosti vyznačenej na obale tovaru (tj. preberá
záväzok, že dodaný tovar bude po dobu minimálnej trvanlivosti spôsobilý k použitiu na obvyklý účel a zachová si počas
tejto doby obvyklé vlastnosti).
5.3 Zodpovednosť predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za kvalitu tovaru, nevznikne, ak tieto vady boli
spôsobené (po prechode nebezpečenstva škody na tovare) nesprávnym skladovaním (podľa platných noriem) alebo
vonkajšími udalosťami, ktoré nespôsobí predávajúci.
6. Spoločné a vzájomné ustanovenia

6.1 Na povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu nemá vplyv skutočnosť, že porušenie povinnosti nebolo zavinené.
6.2. Zmluvné strany sa dohodli, že tento záväzkový vzťah sa riadi z Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. vzneni jeho
zmien a doplniv a Zákona č. 362/2012 Z.z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom
sú potraviny,
ČI. IV
Ďalšie ustanovenia

1. Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu bez zbytočného odkladu po uzatvorení tejto zmluvy doruči (odovzdá) platný
cenník tovaru.
2. Predávajúci je oprávnený zmeniť dohodnuté predajné ceny po písomnom oznámení, riadne doručenom kupujúcemu
najneskôr do pätnásteho dňa mesiaca predchádzajúceho mesiacu, v ktorom budú zmenené ceny .
3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení záväzk*v z tejto zmluvy a navzájom
si budú oznamovať všetky okolnosti a informácie, ktoré môžu mať vplyv na uzatvorenie jednotlivých kúpnych zmlúv
podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve
4. Všetky informácie, ktoré si zmluvné strany navzájom poskytnú v súvislosti s činnosťou podľa tejto zmluvy sa považujú
za dôverné a zmluvné strany sa zaväzujú, že ich neprezradia tretej osobe a ani ich nepoužijú v rozpore s ich účelom
pre svoje potreby Pre prípad omeškania kupujúceho s platbou kúpnej ceny alebo jej časti sa zmluvné strany dohodli,
že informácie o tomto omeškaní sa nebudú považovať za dôverné a predávajúci je oprávnený túto informáciu oznámiť
tretej osobe
ČI. V
Doba platnosti zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu “určitú.
2. Zmluvný vzťah založený na tejto zmluve je možné ukončiť dohodou zmluvných strán a výpoveďou
3 Vypovedať túto zmluvu môže ktorákoľvek zmluvná strana z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu.
Výpovedná lehota je jeden mesiac
4. Výpoveď musí mať písomnú formu a musí byť doručená druhej strane Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej strane
ČI. VI
Záverečné ustanovenia

1. Zmena tejto zmluvy je možná len písomnou dohodou zmluvných strán.
2 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je jej Príloha č. 1 Objednávkový formulár a Príloha č. 2 Cenník Predávajúceho.
3. Vo veciach neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah riadi Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami
všeobecne platných právnych predpisov Slovenskej republiky a Zákonom č. 362/2012 Z.z
4. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrži po jenom vyhotovení.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na dôkaz toho, že obsah tejto zmluvy
zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, zmluvu podpísali.
7. Kupujúci pripojí k tejto zmluve svoj aktuálny výpis z obchodného registra .

