RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA č. 022/191/2018
uzatvorená v zmysle § 409 a násl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
Predávajúci :

AG FOODS SK s.r.o.
Zapísaná v:
So sídlom:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Štatutárny orgán:
Banka:
Číslo účtu:
IBAN:

SWIFT kód:
Telefón:
E-mail:
ďalej len „predávajúci“
Kupujúci :

OR Okresného súdu BA I., vložka č.13450/B
Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok
34144579
2020361772
SK2020361772

Kamila Mizeráková, konateľka spoločnosti
Komerční banka a.s., Bratislava
19-9837240277/ 8100
SK1781000000199837240277
KOMBSKBA
033/640 23 78

info.sk@agfoods.eu

ID:

ID10001831

Názov:
So sídlom:
IČO:
DIČ:

Základná škola

IČ DPH:

nie sú platcami DPH
Mgr. Jozef Bugna– riaditeľ ZŠ

Jarovnice 192, 082 63 Jarovnice
36158119
2021385518

Štatutárny orgán:
Banka:
VÚB a.s.
Číslo účtu:
1690724851 /0200
Číslo účtu v tvare IBAN: SK4502000000001690724851
SWIFT kód banky:
SUBASKBX
Telefón:
0908/083 035
E- mail:
triscova@gmail.com
ďalej len „kupujúci“
II. Predmet zmluvy
a) Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu výrobky / nápoje, potravinársky tovar/
a služby podľa svojej aktuálnej ponuky, a to na základe potvrdenej objednávky kupujúceho, za podmienok
dohodnutých v tejto zmluve a v platnom cenníku predávajúceho.
b) Kupujúci sa zaväzuje objednané výrobky a služby prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu.
III. Cenové a platobné podmienky
a) Ceny výrobkov sú dané platným cenníkom AG FOODS SK s.r.o. Pezinok. Ceny sú uvádzané v EUR, vrátane DPH a
dopravy na miesto určenia kupujúcim.
b) Predávajúci sa zaväzuje dopraviť objednané výrobky na miesto určené kupujúcim, v rámci SR.
c) Predávajúci sa zaväzuje vyhotoviť faktúru v deň dodávky tovaru a doručiť ju kupujúcemu najneskôr do 7 dní od
jej vystavenia.
d) Kupujúci sa zaväzuje uhradiť faktúru do 14 dní od dátumu jej vyhotovenia.

e) Forma platobného styku : prevodným príkazom na účet predávajúceho.
Pre prípad omeškania úhrady faktúr kupujúcim si predávajúci môže uplatňovať úroky z omeškania po uplynutí
doby splatnosti podľa platných právnych predpisov SR.

IV. Obchodné podmienky
a) Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar v súlade so zákonom o potravinách a potravinovým kódexom SR v
deklarovanej kvalite.
b) Pri reklamáciách chýb tovaru budú zmluvné strany postupovať podľa ustanovení §431 až §456 Obchodného
zákonníka
c) Po prevzatí tovaru má kupujúci lehotu 24 hod na preverenie obsahu zásielky a reklamovanie prípadných
nedostatkov. Prípadnú reklamáciu kupujúci oznámi mailom alebo telefonicky.
V. Miesto a čas plnenia
a) Preberanie tovaru bude vykonávané pri dodávke tovarov na mieste určenom kupujúcim osobou poverenou
k preberaním tovaru .
b) Predávajúci sa zaväzuje tovar doručiť s faktúrou na určené miesto plnenia v dohodnutý deň a v čase dodávky.
VI. Záverečné ustanovenia
a) Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach.
b) Rámcová kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a je účinná od 08.01.2018 do 08.01.2020. Táto zmluva
nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.
c) Zmluvné strany si vyhradzujú právo jednostranne odstúpiť od zmluvy v prípade nedodržania
ktorejkoľvek z podmienok uvedených v zmluve. Odstúpenie musí byť urobené v písomnej forme a doručené
druhej zmluvnej strane prostredníctvom pošty s doložkou doporučene. V prípade, že adresát zásielku
neprevezme ani v odbernej lehote alebo ju odmietne prevziať, má sa za to, že zásielka bola doručená
momentom vrátenia zásielky odosielateľovi.
d) Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán,
písomným doplnkom k tejto zmluve.
e) Zmluvu môže ktorákoľvek zo zmluvných strán kedykoľvek vypovedať bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je
jednomesačná a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po písomnom doručení výpovede druhej
zmluvnej strane. Písomná výpoveď sa doručí druhej zmluvnej strane osobne alebo prostredníctvom pošty ako
zásielka 1. triedy (doporučená zásielka) s doručenkou do vlastných rúk. V prípade, že písomnú výpoveď zaslanú
poštou si adresát z akéhokoľvek dôvodu nevyzdvihne, zásielka sa považuje za doručenú uplynutím odbernej
lehoty.
f) Kupujúci podpisom tejto zmluvy súčasne potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí so všeobecnými obchodnými
podmienkami predávajúceho, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.
g) Táto zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovej stránke kupujúceho.

V Pezinku, dňa

Predávajúci:
,
Kamila Mizeráková, konateľka spoločnosti
Richard Ihlár NSM - splnomocnenec

V Jarovniciach, dňa

Kupujúci:
Mgr. Jozef Bugna – riaditeľ ZŠ

,

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
1.

Predávajúci sa zaväzuje riadne splniť túto zmluvu v dohodnutom rozsahu predmetu plnenia a v dohodnutej dodacej
lehote. Dodržanie dodacej lehoty je závislé od riadnej a včasnej súčinnosti kupujúceho. Kupujúci je povinný dodávku
tovaru prijať.

2.

Predávajúci splní svoj záväzok dodať tovar podľa tejto zmluvy jeho odovzdaním kupujúcemu. Súčasťou odovzdania
tovaru kupujúcemu je prevzatie dodacieho listu. Ak nie je dohodnuté odoslanie tovaru, vyzve predávajúci kupujúceho
k odberu v lehote najmenej desať dní pred pripravovaným dňom odovzdania tovaru v rámci dojednanej dodacej
lehoty. Pokiaľ sa kupujúci k odovzdaniu nedostaví z dôvodov, ktoré nie sú na strane predávajúceho, je týmto dňom
splnené, na kupujúceho prechádza nebezpečenstvo škody na tovare a predávajúci je oprávnený tovar uskladniť na
náklady kupujúceho. O tejto skutočnosti bezodkladne vyrozumie kupujúceho a oznámi mu skladovacie náklady.

3.

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru, pokiaľ v zmluve nie je
uvedené inak.

4.

Kupujúci berie na vedomie výšku minimálnej objednávky v hodnote 80,- € bez DPH, pri ktorej neúčtujeme poplatok
za balné. Pri objednávke tovaru v nižšej hodnote bude fakturovaný poplatok vo výške 4 ,- € bez DPH.

5.

Ak je dohodnuté odoslanie tovaru predávajúcim, je povinnosť dodať tovar splnená odovzdaním tovaru prvému
dopravcovi na dohodnutom mieste odovzdania, prípadne bez určenia miesta odovzdania na prepravu pre kupujúceho
na miesto určenia podľa prepravných dispozícií uvedených v tejto zmluve a podľa obvyklých zvyklostí a na účet
kupujúceho. Okamihom odovzdania prvému dopravcovi prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho.
Predávajúci avizuje odoslanie tovaru a nie je jeho povinnosťou tovar poistiť.

6.

Na prevzatie tovaru kupujúcim sa dojednáva postup podľa § 451 Obchodného zákonníka.

7.

Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

8..

Spôsob prepravy, prepravné dispozície :
- zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť označiť tovar v zmysle § 413 Obchodného zákonníka je splnená vyplnením
prepravných a dodacích listín, ktoré sprevádzajú tovar.
tovar bude zabalený spôsobom obvyklým v obchodnom styku na prepravu dohodnutého druhu tovaru.

8.

Nezrovnalosti dodávky je kupujúci povinný písomne oznámiť predávajúcemu v lehote spotreby uvedenej
na obale dodávaného tovaru.

9.

Drobné, nepodstatné nezrovnalosti nemajú za následok odklad povinnosti zaplatiť kúpnu cenu.

10.

Predávajúci preberá záruku za akosť tovaru v dĺžke dojednanej záručnej doby, ktorá začína bežať dňom
splnenia záväzku, ktorý z tejto zmluvy vyplýva pre predávajúceho a na túto dobu garantuje obvyklú funkčnosť tovaru.

11.

Dojednáva sa úrok z omeškania vo výške 0,1 % zo zmluvnej čiastky za každý deň meškania.

12.

Kupujúci bude akceptovať iba faktúru za dodávku bezchybného tovaru v súlade s objednávkou.

13.

Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka
a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

14.

Zmluvné strany sú si vedomé, že v Slovenskej republike je trestným činom ponúkanie, poskytnutie alebo prijatie
úplatku.

15.

Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od
svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s protikorupčnými zákonmi.

16.

Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať nasledovné protikorupčné zásady:
a) neposkytovať alebo neponúkať žiadne plnenie s cieľom presadiť svoj zámer či získať preňho súhlas, podporu alebo
povolenie, ak má príjemca právnu zodpovednosť alebo je v postavení, v rámci ktorého je schopný toto konanie
ovplyvniť. Neposkytovať platby niekomu, kto zabezpečuje administratívny proces, za účelom uľahčenia alebo urýchlenia
realizácie tohto procesu;
b) neposkytovať alebo neponúkať platby zástupcom, zákazníkom, zmluvným partnerom,
dodávateľom alebo inej tretej strane (alebo zamestnancovi niektorej z nich), ktoré by malo za cieľ presvedčiť príjemcu k
uzatvoreniu zmluvy alebo prijatia iného záväzku, alebo ich uzatvorení či prijatí za priaznivejších podmienok ako tých,
ktoré by boli inak ponúknuté;
c) neprijať od tretích osôb platby, ktoré majú viesť z Vašej strany k uzatvoreniu zmluvy alebo prijatiu iného záväzku alebo
ich uzatvorenie či prijatie za výhodnejších podmienok ako tie, ktoré by boli inak akceptované;
d) odmietať akékoľvek formy korupcie alebo úplatkárstva.

V Jarovniciach, dňa

kupujúci:

