
RÁMCOVÁ a KÚPNA ZMLUVA

PREDÁVAJÚCI: František Jamrich
Miesto podnikania: Ľubl'anská 8, 831 02 Bratislava
IČO: 301 606 42
DIČ: 102 507 6275

Bankové spojenie VÚB 211 9129759/0200,
TB 261 71 88460/0110

a

KUPUJÚCI: školská jedálen Malokarpatské námesite 1 841 03 Bratislava

IČO:

IČ DPH:

42170931 .

20 22 84 48 24 .....................................................•.

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Telefón/fax:

,
VUB .

262 040 16 56/0200; ...............•...................................



1. PREDMET ZMLUVY

Predávajúci sa zaväzuje na základe objednávok kupujúceho, dodávať kupujúcemu
zeleninu a ovocie a kupujúci sa zaväzuje riadne včas dodaný tovar prevziať a zaplatiť za
tovar dohodnutú cenu.

2. KÚPNA.CENA

Predávajúci bude zabezpečovat' dodávky tovaru v dohodnutých cenách. Ceny tovaru sú
uvedené v cenníku, ktorý tvori neoddelitel'nú prílohu k tejto zmluve. Kupujúci súhlasí
so zvýšením týchto dohodnutých cien z dôvodou zvýšenia vstupných cien. Predávajúci je
povinný bez zbytočného písomne oznamit' kupujúcemu každé zvýšenie cien tovaru a
súčasne s písomným oznámením zaslať cenník. Predávajúci zabezpečí dovoz tovaru bez
nároku na dopravné náklady.

3. OBJEDNÁ VANIE DODÁVOK TOVARV

Kupujúci tovar objednáva telefonicky, faxom, pripadne pn dodaní tovaru.
V objednávke kupujúci uvedie najmä druh, množstvo a akosť tovaru.

4. DODANIE TOVARV

Predávajúci sa zaväzuje dodat' kupujúcemu tovar do 24 hod. od obdržania objednávky.
Rozvoz čerstvej zeleniny a ovocia je zabezpečený denne. Dodávka je splnená
odovzdaním tovaru kupujúcemu v dohodnutom druhu, množstve a akosti v mieste
plnenia. Kupujúci, ktorý tovar preberie je povinný urobiť kvalitatívnu a kvantitatívnu
prehliadku tovaru a uplatnit' všetky zjavné vady v deň prevzatia tovaru alebo najneskôr
do 24 hod. po prevzatí tovaru.

5. MIESTO PLNENIA

Miestom plnenia je sídlo kupujúceho.

6.PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Kupujúci bude jednotlivé dodávky hradiť predávajúcemu na základe vyúčtovania
dodávok tovaru s termínom splatnosti 14 dní odo dňa doručenia faktúry, na účet
predávajúceho.
2. Pŕi každej dodávke musia byt' dodané príslušné účtovné doklady a dodacie listy.
3. Predávajúci za splnenie dodávky je povinný vystavit' faktúru.
4. Prípadné reklamácie na druh, množstvo alebo kvalitu dodávky budú riešené formou
dobropisu na účet kupujúceho.



7. PORUŠENIE ZMLUVY

Ak predávajúci nedodrží podmienky dodania tovaru, má kupujúci právo účtovať
predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške dvojnásobku základnej úrokovej sadzby NBS
platnej k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu za nedodaný tovar. AK
kupujúci neuhradí faktúru v zmysle bodu
Tejto zmluvy v dobe splatnosti, predávajúci je oprávnený vymáhať za oneskorené

úhrady faktúr úrok z omeškania vo výške dvojnásobku základnej úrokovej sadzby NBS
platnej k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu.

S.SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Zmluva môže byt' vypovedaná kotroukol'vek zmluvnou stranou bez udania dôvodu
písomnou formou. Výpovedná lehota je jeden mesiac, ktorá začína plynút' 1. dňom
nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede.
3. Neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy je platná cenová ponuka.
4. Táto zmluva vzniká a nadobúda účinnost' dňom jej podpisu oboma zmluvnými
stranami.
5. Vzájomné vzťahy zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia
ustanoveniami Obchodného zákonníka podporne ustanoveniami Občianskeho
zákonníka.
6. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana
obdrží po jednom vyhotovení.
7. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ňou ju
vlastnoručne podpísali.

~
V Bratislave dňa .t..;.,!.. ..... 2010

ŠKOlS~ JEDÁLEŇ
Malokarpat. <é,4námestie 1
841 03 B Ir I s L A V AJAMRICH FRANl Št~

ĽUBrANS~ a
831 02 . l lAVA
• ,(:.8.:.e.(}~Qn.eh.2 ••••••••••
Za pred ajúceho za kupujúceho


