
RÁMCOVÁ ZMLUVA 

uzatvorená podľa § 409 a nasledujúceho Obchodného zákonníka o podmienkach 
predaja tovaru medzi zmluvnými stranami 

Predávajúci : Prvá cateringová spol. s r.o. 
Holub> ho 12.040 01 Košice 

Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným 
Zastúpený : Mgr. Želmíra Cehuľová, konateľ 
IČO : 36 208 027 DIČ : SK2020048140 
Označenie registra : Obchodný register Okresného súdu Košice I. 
Číslo zápisu : oddiel : Sro, vložka číslo : 12613/V 
SWIFT: VÚB (BIC: SUBASKBX) IBAN: SK53 0200 0000 0014 9458 9058 
Telefón : 055/633 22 10 fax : 055/633 22 10 

Kupujúci : 

Zastúpený : 

I Č O : D I Č : 

Číslo zápisu : 

Bank. spoj.: _ V r 

c.u.: 

Telefón : 

1. 
Predmet zmluvy 

1.1 Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar po predložení 
objednávky. 
1.2 Kupujúci sa zaväzuje za odobratý tovar predávajúcemu zaplatiť kúpnu cenu podľa 
platného ponukového listu a za podmienok stanovených touto zmluvou. 

Označenie registra : 

fax : 



II. 
Objednávanie a dodávky tovaru 

2.1 Kupujúci na základe ponukového listu predávajúceho vystaví objednávku spravidla 
písomne, alebo ju predloží telefonicky, faxom v ktorej konkretizuje druh tovaru, množstvo, 
miesto a termín plnenia dodávky. 

2.2 Predávajúci môže čiastočne neplniť. pozastaviť, prípadne odmietnuť plnenie objednávky 
z týchto dôvodov : 
2.2.1 z dôvodu neplnenia dodávok dodávateľom predávajúceho 
2.2.2 ak nebude kupujúcim uhradená plná výška kúpnej ceny za predchádzajúce dodávky. 

III. 
Miesto plnenia 

3.1 Miestom plnenia dodávok tovaru je prevádzka kupujúceho. 

IV. 
Skladovanie tovaru 

4.1 Kupujúci je povinný tovar skladovať v podmienkach zodpovedajúcich jeho charakteru a 
povahe, a podľa podmienok uvedených na obale. Nedodržaním uvedeného stráca nárok na 
uplatnenie reklamácie. 

Y. 
Reklamácie 

5.1. Kupujúci je povinný pri preberaní tovar prekontrolovať. Ak zistí nedostatky v množstve, 
označení tovaru, prípadne je poškodený obal. uplatní u predávajúceho reklamáciu, najneskôr 
však do 3 dní od prevzatia tovaru. 
5.2 V prípade, že závada na tovare vznikla jeho nesprávnym skladovaním a manipuláciou, 
kupujúci stráca nárok na uplatnenie reklamácie. 
5.3 Uznanú reklamáciu predávajúci rieši buď výmenou reklamovaného tovaru, alebo 
formou dobropisu. 

VI. 
Obaly 

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že režim hospodárenia s obalmi sa bude uskutočňovať 
zásadne výmenným spôsobom. V prípade, že kupujúci nevráti obaly rovnakého druhu a 
kvality do troch mesiacov, je predávajúci oprávnený vyfakturovať mu hodnotu obalov. 

VII. 
Platobné podmienky 

7.1 Za dodaný a prevzatý tovar bez závad, je kupujúci povinný zaplatiť dohodnutú cenu. 
7.2 Predávajúci zašle kupujúcemu faktúru na základe potvrdeného dodacieho listu, ako 
doklad slúžiaci k zúčtovaniu. Kupujúci bez ohľadu na zaslané faktúry je povinný a zaväzuje 
sa zaplatiť cenu za tovar v dohodnutej lehote. Neskoršie zaslanie faktúry nie je dôvodom pre 



zmenu termínu záväzku kupujúceho. Zmluvné strany sa dohodli na _14 dňovej splatnosti 
faktúr odo dňa dodania tovaru. 
7.3 Peňažný záväzok / hodnota dodávky /, je zaplatený pripísaním platnej sumy na účet 
predávajúceho, alebo zaplatením v hotovosti a vydaním potvrdenia o zaplatení. 
7.4 Ak kupujúci neuhradí fakturovanú sumu za dodanie tovaru v stanovenej lehote 
splatnosti, môže predávajúci uplatniť voči nemu dohodnutú zmluvnú pokutu vo výške 0,05% 
za každý deň omeškania z dlžnej sumy. V prípade omeškania s platením faktúr nevzniká 
povinnosť platiť úrok z omeškania podľa § 369 Obchodného zákonníka. Vlastnícke práva k 
predmetu kúpy prechádzajú na kupujúceho prevzatím tovaru od predávajúceho. 

VIII. 
Všeobecné a záverečné ustanovenia 

8.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú 
8.2 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť všetky prípadné spory najskôr mimo súdnou cestou. 
8.3 Zmluvné strany sa v zmysle § 89a O.S.P. dohodli, že v prípade vzniku súdneho sporu v 
spojitosti s uplatňovaním práv vyplývajúcich z tejto zmluvy, je na konanie miestne 
príslušným súdom všeobecný súd predávajúceho. 
8.4 Právne pomery touto zmluvou a jej prílohami výslovne neupravené sa riadia 
jednotlivými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi normami 
Slovenskej republík). 
Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami. 
8.5 Obid\e zmluvné síran) zhodne vyhlasujú, že zmluvu pred jej podpísaním prečítali, a že 
táto bola uzatvorená po vzájomnom prejednaní slobodne. 
8.6 Súčasťou tejto zmluvy je cenník tovarov s aktuálnymi predajnými cenami. 

V Košiciach dňa 

Prvá cateringová spol. s r.o* 

predávajúci kupujúci 


