RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA
DODAVATELSKO-ODBERATELSKÁ DOHODA
NA DOBU URČITŮ
uzatvorená podla §409 Obchodného zákonníka císlo 513/1991 Zb. v znení neskorších noviel medzi:

PREDÁVAJÚCI:
Obchodné meno:
Sídlo:
Kontakt:
V zastúpení:
ICO:
DIČ:
Banka:

TempoVit spol. s r. o.
Lidická 886/43, 736 01 Havířov-Šumbark, Česká Republika
p. Lenka Szypková - konatelka spolocnosti
25900951,
CZ25900951

TempoVit spol. s r.o je od 09/2012 registrovaná na Slovensku k Dani z pridanej hodnoty a má pridelené DIČ: SK4020375755.
Spolocnost zapísaná v Obchodnom registri ČR, Krajský súd Ostrava, oddiel C, vložka císlo 25095.

A
KUPUJÚCI:
Obchodné meno:
Sídlo:
Kontakt:
V zastúpení:
ICO:
DIC:
Banka:

Školská jedáleň pri základnej škole
Turzovka-Bukovina č.p.305
023 54 Turzovka, Slovensko
Mgr. Terézia Šupolová
37812467
2021671344

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIE
Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje k dodávkam tovarov z jeho bežnej ponuky a preniest
na kupujúceho vlastnícke právo na tento tovar. Kupujúci sa zaväzuje zaplatit za tento tovar
kúpnu cenu a dodaný tovar preberat v súlade so zmluvou. Obe strany prehlasujú, že
záväznú cenu poznajú, respektíve táto je uvedená na objednávkovom liste/formulári.
2. PLNENIE DODÁVOK
Predávajúci dodá kupujúcemu tovar na základe jeho objednávky. Objednávku predkladá
kupujúci podla jeho uváženia a potrieb písomne, telefonicky, faxom alebo elektronicky
predávajúcemu. Zmenu alebo úpravu/upresnenie objednávky je možné vykonat telefonicky
do 36 hodín po odoslaní objednávky. Predávajúci sa zaväzuje spracovat objednávku a
vyexpedovat/dodat objednaný tovar zvycajne do 72 hodín od obdržania objednávky, resp. podla
dohody s kupujúcim podla zásobovacieho a lokalizacného itineráru. Cena produktov je uvedená v
objednávkovom formulári a je bez DPH. Reklamácia tovaru sa riadi platným právnym poriadkom
V Slovenskej republike.
3. PLATOBNÉ PODMIENKY
Kupujúci sa zaväzuje zaplatit za dodaný tovar kúpnu cenu na základe faktúry do 14 dní od jej
vystavenia predávajúcim. Bankové spojenie predávajúceho je uvedené na faktúre. Ak bude
kupujúci v omeškaní s úhradou faktúr, zaväzuje sa zaplatit predávajúcemu zmluvný úrok
z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej ciastky za každý den omeškania. V prípade možných
nedoplatkov kupujúceho nebudú zrealizované dalšie objednávky.
4. VYPOVEDANIE ZMLUVY
Zmluva môže byt zrušená výpovedou jednej zo zmluvných strán. Zmluvné strany si dohodli
1-mesacnú výpovednú lehotu aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota zacína plynút od
prvého dna mesiaca nasledujúceho po dorucení písomnej výpovede.
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Odstúpenie od zmluvy je možné v prípade porušenia zmluvných povinností a to:
- porušenie platobných podmienok,
- nezaplatenie faktúry do 20 dní po lehote splatnosti,
- nedodanie tovarov.
5. PREHLÁSENIE O SÚLADE A NEZÁVADNOSTI
Predávajúci prehlasuje, že všetky výrobky ponúkané spolocnostou sú nezávadné, zdraviu
neškodlivé, registrované výrobcom a uvedené na trh v Európskej únii v súlade s aktuálnou
legislatívou.
6. ZÁVERECNÉ USTANOVENIA
Vzájomné vztahy sa riadia podla Obchodného zákonníka platného v Slovenskej republike.
Zmluva je uzatvorené na dobu určitů a nadobúda platnost dnom jej podpisu obidvomi
zmluvnými stranami. Zmluva môže byt zmenená alebo doplnovaná písomnými dodatkami.
Všetky možné spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú prednostne riešené vzájomnou
dohodou zmluvných strán. Ak k dohode nedôjde, príslušnost súdov sa riadi platným právom
v Slovenskej republike.
Táto kúpna zmluva pozostáva z 2 strán a je vyhotovená v dvoch rovnocenných exemplároch,
z ktorých obdrží jednen originál kupujúci a jeden originál predávajúci.
ZMLUVA PLATNÁ OD:
ZMLUVA PLATNÁ DO:

01.09.2018
31.08.2020

V Havířově, dňa:

V Turzovke, dňa:

_____________________________
za predávajúceho
(podpis a peciatka)

_____________________________
za kupujúceho
(podpis a peciatka)
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