RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA
uzavretá podľa ust. § 409 a nasl. v spojení s ust. § 269 odst. 2 Obeh. Zákonníka medzi
zmluvnými stranami:
I. Zmluvné strany

Predávajúci: Ing. Miroslav Jaršinský, MarcoDia, Sibírska 9, 080 01 Prešov
IČO: 34905162
IČDPH: SK 1020757727
Banka: VÚB, a.s. Prešov, č.účtu: SK 62 0200 0000 0012 2562 8557
Tel.: 051/7762961, 0905 478 624
Zastúpený : Ing. Miroslav Jaršinský

Kupujúci : Školská jedáleň pri ZŠ, 082 63 Jarovnice 192
IČO: 36158119
DIČ:

Banka:
Tel.:
Kontaktná osoba:

II. Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy sú dodávky potravinárskeho tovaru ponúkaného predávajúcim.
Rozsahy dodávok budú upresňované podľa jednotlivých aktuálnych objednávok.

III. Ceny a platobné podmienky

Ceny tovarov sú určované v súlade so zákonom o cenách a budú zhodné s aktuálnym
cenníkom. Kupujúci obdrží faktúru, ktorá súčasne slúži aj ako daňový doklad podľa zákona
o DPH. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť faktúru za dodaný tovar do 10 dní po uskutočnení
dodávky. Zmluvná pokuta za oneskorenú úhradu faktúr je dohodnutá vo výške 0,5 %
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z hodnoty, ktorá je fo faktúre daná k úhrade, a to za každý deň omeškania, začínajúc dňom
nasledujúcim po splatnosti.

IV. Obchodné podmienky

Dodaný tovar bude zodpovedať platným normám a kupujúci sa zaväzuje podľa týchto noriem
tovar uskladňovať. Prípadné reklamácie sa riadia ustanoveniami Obchodného zákona.
Predávajúci nezodpovedá za škody vzniknuté po prevzatí tovaru, ktoré boli zavinené
kupujúcim. Zjavné chyby /chýbajúci tovar, poškodený obal a pod./ je kupujúci povinný
vyznačiť na dodacom liste v čase dodávky, avšak reklamovať najneskôr do konca záručnej
doby, inak právo zo zodpovednosti zaniká.

V. Miesto plnenia

Predávajúci odovzdá tovar kupujúcemu v mieste prevádzky kupujúceho.

VI. Záverečné ustanovenia

Zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, každá strana obdrží jeden exemplár. Kúpna
Všetky zmeny a doplnky
zmluva sa uzatvára na dobu
tejto zmluvy môžu byť uskutočňované po písomnej dohode obidvoch strán. Táto zmluva
nadobúda účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zúčastnenými stranami a jej zverejnením.

V Prešove;

V Jarovniciach,

Predávajúci

Kupujúci

