
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA

uzavretá na základe ustanovení § 409 a nasl., v súvislosti s § 289 a nasl.
zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (v ďalšom texte len „Obchodný zákonník“)

Článok I
Zmluvné strany

1.1 KIPA,s.r.o.
Fraňa Kráľa 1707,922 03 Vrbové
IČO:34128654
IČ DPH: Sk2020389195
zapísaná v:  OR OS Trnava Od.Sro Vl.1533/T
bankové spojenie: SLSP,a.s.pobočka  Vrbové
číslo účtu:SK87 0900 0000 0000 4828 3388
zastúpená: Peter Kikta  - konateľ 
(v ďalšom texte len „predávajúci“)

1.2 Názov: Materská škola  
                       Školská jedáleň

so sídlom: Požiarna 1291/26
020 01 Púchov
IČO: 37914961 
DIČ: 2021745033
bankové spojenie: 
číslo účtu: SK71 7500 0000 0040 2357 9041
zastúpený:  Mgr. Jarmila Rolincová
 (v ďalšom texte len „kupujúci“)

Článok II
Predmet zmluvy

2.1 Predávajúci sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto rámcovej kúpnej zmluve
(v ďalšom texte len „zmluva“) dodať  kupujúcemu dohodnutý tovar spolu s dokladmi
vzťahujúcimi sa na tovar a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k tovaru.

2.2 Kupujúci  sa  zaväzuje  za  podmienok  dohodnutých  v  tejto  zmluve  prevziať  tovar
a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za tovar.

2.3 Tovarom podľa  tejto  zmluvy  sa  rozumie  obalový  materiál  predávajúceho,  ktorý  je
obsiahnutý  v ponukovom  liste predávajúceho.  Aktuálny  ponukový  list  tvorí
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (príloha č.1).

2.4 Zmluvné strany sa dohodli,  že kupujúci  bude nakupovať  tovar od predávajúceho na
základe písomných alebo mailových objednávok ,ktoré  budú obsahovať špecifikáciu
tovaru podľa jeho čísla a názvu v cenníku, sortiment, , množstvo, resp. objem a termín
požadovanej dodávky tovaru, ako aj prípadné ďalšie požiadavky predávajúceho, resp.
kupujúceho.

2.5 Predávajúci sa zaväzuje, že tovar dodá podľa termínu, ktorý určí kupujúci.
2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že každá jednotlivá dodávka tovaru na základe objednávky

bude  považovaná  za  kúpu  tovaru na  základe  ustanovení  tejto  zmluvy.  Kupujúci  je
oprávnený zasielať predávajúcemu objednávky počas celej doby platnosti a účinnosti
tejto zmluvy.

Článok III



Platobné podmienky a zmluvné sankcie

3.1 Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu tovaru v zmysle bodu 3.2 tejto zmluvy na
základe faktúry vystavenej predávajúcim, a to v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že pre vystavenie faktúry je určujúca cena tovaru na základe
zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa cenníka
predávajúceho,   aktuálneho  ku  dňu  podania  objednávky  tovaru.  Ceny  objednaného
tovaru musia byť primerané dlhohodobej priemernej cene daného tovaru na slovenskom
trhu.  Ak  sú  ceny  na  trhu  preukázateľne  nižšie,  než  cena  uvedená  v cenníku
predávajúceho, kupujúci má právo požiadať o zníženie ceny, pričom prípadné náklady
na  dodanie  tovaru  nesmú  navýšiť  jeho  cenu.  V prípade,  že  sa  s predávajúcim
nedohodne, kupujúci má právo  nakúpiť  tovar lacnejšie u iného predávajúceho.

3.3 V prípade nesprávneho vystavenia faktúry predávajúcim sa kupujúci zaväzuje zaslať
faktúru predávajúcemu späť na opravu, a to najneskôr do 10 dní po jej obdržaní. Lehota
splatnosti opravenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia kupujúcemu

3.4 Peňažný záväzok je splnený pripísaním peňažnej sumy na účet predávajúceho v jeho
peňažnom ústave.  V prípade, že sa záväzok platí  v hotovosti  alebo prostredníctvom
pošty, je splnený obdržaním peňažnej sumy predávajúcim.

Článok IV
Miesto plnenia, doprava tovaru a nebezpečenstvo škody

4.1 Miestom dodania tovaru v zmysle tejto zmluvy je sídlo kupujúceho, pokiaľ sa zmluvné
strany nedohodnú inak.

4.2 Dopravu  tovaru,  služby,  práce  do  iného  miesta  dodania,  zabezpečuje  predávajúci,
pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

4.3 Nebezpečenstvo škody na tovare  (strata, zničenie, poškodenie, znehodnotenie tovaru)
prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru v sklade predávajúceho, resp. v
prípade  zabezpečenia  dopravy  tovaru  predávajúcim  podľa  bodu  4.2  tejto  zmluvy
potvrdením prevzatia tovaru kupujúcim. Za doklady nevyhnutné k prevzatiu tovaru sa
pre účely tejto zmluvy rozumejú doklady, ktoré sú potrebné pre vykonanie množstevnej
a kvalitatívnej prebierky tovaru.

Článok V
Záruka a vyhlásenie o zdravotnej nezávadnosti tovaru 

5.1 Predávajúci vyhlasuje, že:
5.1.1 všetky potraviny a potravinové prísady, ktoré predá kupujúcemu, sú vo všetkých

ohľadoch v čase dodávky v súlade so všetkými právnymi predpismi Slovenskej
republiky,

5.1.2 zabezpečil kontrolu všetkých dodaných potravín a potravinových prísad a určuje
zdravotnú nezávadnosť tovaru,

5.1.3 dodaný  tovar  bude  mať  deklarovanú  kvalitu  počas  doby  spotreby,  ktorá  je
vyznačená na obale výrobku.

5.2 Pokiaľ pri dodávke tovaru kupujúci zistí vady tovaru, a to hlavne zjavné vady tovaru,
resp.  nezrovnalosti  v  množstve  alebo  druhu  označenia,  je  povinný  uplatniť  ich
u predávajúceho formou reklamácie, a to najneskôr do 3 dní odo dňa dodávky tovaru.
V prípade reklamácie po tejto lehote predávajúci nenesie zodpovednosť za vady ani iné
nedostatky a kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu za tovar.

5.3 V prípade oprávnenej reklamácie uplatnenej v súlade s touto zmluvou sa predávajúci
zaväzuje  bezplatne  vymeniť  tovar  (resp.  jeho  príslušnú  časť),  alebo  poskytnúť
kupujúcemu zľavu z kúpnej ceny.



5.4 Ustanoveniami tohto článku nie je dotknutá ochrana zmluvných strán vyplývajúca zo
všeobecne záväzných právnych predpisov. 

Článok VI
Doba platnosti zmluvy a zánik zmluvy

7.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na dobu neurčitú od         01.07.2020 
7.2 Zmluvné  strany  sú  oprávnené  túto  zmluvu  písomne  vypovedať  s  jednomesačnou

výpovednou  lehotou,  ktorá  začína  plynúť  od  prvého  dňa  kalendárneho  mesiaca,
nasledujúceho po doručení výpovede.

7.3 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade jej podstatného porušenia
zo  strany  kupujúceho.  Za  podstatné  porušenie  tejto  zmluvy  sa  považuje  najmä
omeškanie s platením kúpnej ceny o viac ako 30 dní, porušenie povinnosti mlčanlivosti,
poškodenie dobrého mena predávajúceho, resp. jeho tovaru.

7.4 Odstúpenie  od  tejto  zmluvy  sa  spravuje  ustanoveniami  § 344  a  nasl.  Obchodného
zákonníka.  Účinnosť  odstúpenia  od  zmluvy  nastane  okamihom  jeho  doručenia
kupujúcemu.

                                                             Článok VII
Záverečné ustanovenia

8.1 Táto  zmluva  nadobúda  platnosť  dňom jej  podpisu  zástupcami  obidvoch  zmluvných
strán  a účinnosť  dňom  nasledujúcim  po  dni  jej  zverejnenia  na  webovom  sídle
kupujúceho  v súlade  s ustanovením  § 47a  Občianskeho  zákonníka  č. 40/1964 Zb.
v znení noviel.

8.2 Zmluvné  vzťahy  touto  zmluvou  neupravené  sa  riadia  príslušnými  ustanoveniami
Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.

8.3 Zmluvné  strany  sa  zaväzujú  všetky  spory  vzniknuté  z  plnenia  tejto  zmluvy  riešiť
prednostne vzájomným rokovaním. Ak však nedôjde k dohode ani v lehote 30 dní odo
dňa  doručenia  písomnej  výzvy  na  rokovanie  druhej  zmluvnej  strane,  je  každá  zo
zmluvných strán oprávnená obrátiť sa na príslušný súd.

8.4 Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán
obdrží po jednom.

8.5 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny tejto zmluvy, s výnimkou aktualizácie
cenníka  v  zmysle  bodu  3.2  tejto  zmluvy, je  možné  vykonať  iba  formou  dodatkov,
podpísaných zástupcami obidvoch zmluvných strán.

8.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, že si
text tejto zmluvy prečítali, jednotlivým ustanoveniam porozumeli, a že s obsahom tejto
zmluvy bez výhrad súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

Vo Vrbovom, dňa 01.07.2020

                za kupujúceho   za predávajúceho

–––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––


