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Predávajúci:
Bidfood Slovakia, s. r. o.
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* povinné údaje

Táto rámcovázmluva sa uzatváraza,6ěelom dohodnutia vzájomných obchodných podmienok,
ktorlfmi sabudúzmluvné stranyriadiťpri dodávaní tovarupredávajúcimkupujúcemu.
Predávajúci sa zavázuje touto zmluvou tealizovať dodávky tovalov požadované kupujúcim a
umožniť k dodanému a zaplatenému tovaru nadobudnutie vlastníckeho práva a kupujúcije
povinný prevziať predmet plnenia a riadne zai zaplratiť. Tovar dodávaný predávajúcim
vyhovuj e potravinovému kódexu SR.
Kupujúci objednáva tovar u OZ, v pobočke alebo centrále spoločnosti. V objednávke uvedie
kupujúci požadovaný sortiment, množstvo, čas a miesto dodania. Objednávkou kupujúci
prejaví zh|em uzavrieť lcupnu zmluw. Dodanie tovaru kupujúcemu sa považuj e za návrh na

uzavretie kripnej zmluvy zo strany predávajúceho. Prevzatie tovaru kupujúcimsapovablje za
prijatienávrhunauzavretielópnej zmluvy, čímjejednotlivákúpnazm\lvalzavretá.
Tovar sa považuj e zaprevzaty poťvrdením dodacieho lisfu kupujúcim.
Dodací list odovzdaný priprevzatí tovaruje zároveň fakturou. Pri platbe v hotovosti odovzdá
spolu predávajúci kupujúcemu aj účtenku. Ak kupujúci odmietne prevziať čo len časť dodaného
tovaru, je predávajúci oprávnený nedodať žiaden tovaru. Dodací list minimálne obsahuje najmá
druh tovaru, množstvo, akosť a cenu. Potvrdením dodacieho listu kupujúci potvrdzuje prevzatie
tovaru, úplnosť abezchybnosť dodávaného tovaru.
Predávajúci dodáva tovar podťa požiadaviek kupujúceho len na miesto na ,6zemí Slovenskej
republiky.
Dopravu ako dopravné náklady s tým spojené zabezpeěuje a znáša predávajúci, Náklady
spojené s vyložením tovaru v mieste určenia znáša v plnom rozsahu kupujúci.
KÚpna cena bude stanovenáprekaždú dodávku v zmysle cenníka predávajúceho platného ku
dňu prevzatia tovaru kupujúcim.
Cenaje zásadne splatná v hotovosti pri dodaní tovaru. Úhradu faktury do 14 dní odprevzatia
tovaru móže na základe žiadosti kupujúceho schváliť obchodný záshlpca predávajúceho s

predchádzajúcim súhlasom vedúceho pobočky predávajúceho, Súhlas s odložením splatnosti
móže predávajúci kedykoťvekbez udania dóvodu odvolať.
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Predávajúci a kupujúci sa dohodli, žeptipadnéúhrady faktur v hotovosti budú realizované v
súlade s platnou legislatívou.
Klpujúci je oprávnený ufuadiť kúpnu cenu stravnými lístkami. Pri úhrade stravnými lístkami
uhrádza kupujúci I05 %z celej uhrádzanej sumy (tj.útrádzav cene stravných lístkov o 5 %
viac, ako je celápóvodná dlžná sumauhradená stravnými lístkami).
Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar s odbomou starostlivosťou pri dodaní tovaru. Vady
tovaru zistené neskór nemóže kupujúci voči predávajúcemu uplatniť.
Predávajúci nie je zodpovedný za škodu, ktorá by mohla vzniknúť kupujúcemu nerealizáciotl
jednotlivej objednávky.
Predávajúci prehlasuje, že záruěná doba a všetky náležitosti požadované SPPI budú uvedené na
tovare v súlade s potravinovým kódexom SR,
NebezpeČensfuo škody na tovareprechádzanakupujúceho prevzatímtovaruodpredávajúceho.
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho zaplatením lópnej ceny.
Obidve zmluvné strany móžu predmetnú zmluvu vypovedať s v.ýpovednou lehotou 30 dní,
pričom uvedená lehota začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia písomnej qfpovede
druhejzmluvnejstrane.kupujúciniejeoprávnenýpočasvýpovednej dobyzadávaťobjednávky,
V prípade omeškania kupujúceho so zaplatenímje predávajúci oprávnený pozastaviť dodávky
do preukázania , že závázokkupujúceho je splnený v plnom rozsahu. predávajúci je oprávnený
odstupit'od tej časti plnenia, so zaplatením ktorej je kupujúci v omeškaní. Zmlulu možno meniť
a dopíňať iba písomnými dodatkami podpísanými obidvoma zmluvnými stranami. zm\uva je
lyhotovená v 2 rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu pojednom vyhotovení. Neoddelitefnou
súčasťou tejto zmluvy je originál alebo overený qipis z Obchodného regisha kupujúceho, nie
starším ako 1 mesiac, alebo v prípade, že nie je zapísaný v obchodnom registri, jeho
živnostenský 1ist.

Zmhlva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
doruČením prvej objednávky. Dňom nadobudnutia platnosti tejto zmluvy strácajú platnosť iné
zmluvy s rovnakým predmetom plnenia uzavreté medzi zmluvnými stranami pred podpisom
tejto zmluvy. V ostatných, zmluvou neupravených yzťahoctt sa uplatní režim Obchodného
zákonnika. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a zltodne lyhlasujú, že
vy'jadruje ich slobodnú, skutočnú avážml vól'u a nie sú známe okolnosti, ktoré by ju robili
neplatnou a na znak súhlasu pripájají podpisy osób oprávnených podpisovať v ich mene,
ktorych totožnosť bola medzi zmluvnými str anaminavzálompreukázaná.

l.Zmluvné strany v súvislosti s uzatvorením a
plnením tejto zmluvy budú spracúvať resp.
spracúvajú aj osobné údaje filzických osób z
prostredia dluhej zmluvnej strany uvedené v
tejto zmluve a získané v súvislosti s plnením
tejto zmluvy. Ide o titul, meno, priezvisko,
funkciu a kontaktné údaje. Povinnosťposkytnúť
údaje príslušných fyzických osób druhej
zmluvnej strane lyplýva zmluvrrým stranám z
tejto zmluly. Ak by neboli poskytnuté, mohlo by
to brániť riadnemu a včasnému plneniu zmluvy,

2.Zmluvné strany sú pri spracúvaní osobných
údajov povinné dodržiavať všeobecne závázné
právne predpisy o ochrane osobných údajov,
najmá Nariadenie Európskeho parlamentu a

Rady (EU) 20161679 z27. apťtla2016 o ochrane
fuzických osób pri spracúvaní osobných údajov
a o voťnom pohybe talqíchto údajov, ktoqlm sa
zrušuje smemica 95l46lES (ďalej len,,GDPR')
a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Na strane predávajúceho je možné
kontaktovať osobu zodpovednú za osobné údaje
na zodpovednaosoba@bidfood.sk na strane
kupujúceho:

V Novom Meste nad Váhom

anu .,4.,.,3,.,..L0-

za §idfood Slov

Ing, Petr Sekula
konatel'

3.V rozsahu, v akom je potrebné zmluw alebo
nadvázujúce podklady, vrátane v nich uvedených
osobných údajov iyzických osób, evidovať a
uchovávať na účely daňovej, účtovnej alebo
podobnej evidencie alebo tieto osobné údaje inak
spracúvať na účely daňol"ých, účtovných a|ebo
podobných predpisov, napr. na účely doručenia
faktúry prislušnému pracovníkovi druhej
zmluvnej strany, je zodpovedajúce uchovávanie a
d'alšie spracúvanie osobných údajov nevyhnutné
na splnenie príslušnej zákonnej povinnosti
zmluvnej strany [podťa čl. 6 ods. 1 písm. c)
GDPR].

4.Zm|uvné strany spracúvajú uvedené osobné
údaje aj v rozsahu nevyhnutnom na plnenie tejto
znluly [podťa čl. 6 ods. 1 pism. f) GDPR], napr. za
účelom komunikácie s príslušnými pracovníkmi
druhej zmluvnej strany súvisiacej s plnením
zmlulry.

5.Zmluvné strany neposkytujú osobné údaje tretím
osobám s výnimkou obvyklého predkladania
podkladov a informácií daňovým, právnym a
podobným poradcom a daňov,ým úradom a iným

príslušným orgánom na základe povinností
podťa osobitných právnych predpisov.

6.Zmluvné strany budú uvedené osobné údaje
nevyhnutné na plnenie tejto zmluly uchovávať
do uplynutia 10 rokov od ukončenia zmluvnej
spolupráce. Osobné údaje, ktoré je nevyhnutné
uchovávať podl'a daňových, úětol,rrých alebo
podobných predpisov, budú uchovávané na
dobu podťa týchto predpisov (napr. údaje ako
súčasť účtovných dokladov 10 rokov), ak áto
bude dthšia.

7.Dotknuté $zické osoby, ktoqich osobné údaje
sú spracúvané, majú právo na pdstup k osobnlým
údajom o nich, právo na ich opravu, právo na
vymazalie alebo obmedzenie spracúvania,
právo namietať v určitých prípadoch proti
spracúvaniu, právo na ich prenos inej osobe a
právo podat'sťažnosť na Úrad na ochranu
osobných údajov Slovenskej republiky.

8.Viac o ochrane osobných údajov na
www.bidfood.sk a www.............................. .sk
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