RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA
uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v platnom znení
___________________________________________________________________________
medzi zmluvnými stranami:

Obchodné meno
So sídlom
Zastúpený
Bankové spojenie
Číslo účtu
IČO
DIČ
IČ DPH

: Omnia GASTRO, spol. s r.o.
: SNP 2779, 022 04 Čadca
: Anna Gajdošová, konateľ
:
:
: 47045116
:
: 2023710205

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu ŽILINA v oddieli Sro.,
vo vložke č. 58525/L
ako predávajúcim (ďalej len ,,predávajúci“),

a
Obchodné meno
So sídlom
Zastúpený
Bankové spojenie
Číslo účtu
IČO
DIČ
IČ DPH

: Školská jedáleň ZŠ Bukovina
: Bukovina č. 305, 02354 Turzovka
:
:
:
: 37812467
:
:

ako kupujúcim (ďalej len ,,kupujúci“)
I.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzťahov vzniknutých pri uzatváraní kúpnych zmlúv medzi
predávajúcim a kupujúcimi a rámcová špecifikácia dodacích, fakturačných a platobných
podmienok, za ktorých sa predávajúci zaväzuje dodávať kupujúcim len tovary, ktorých presný
popis (názov tovaru, gramáž, cena a ostatné náležitosti špecifikujúce príslušný tovar), bude
podľa vzájomnej dohody zmluvných strán uvedený v cenníku.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak predávajúci dodá kupujúcim tovar, ktorý nie je
uvedený v cenníku, na takýto tovar sa vzťahujú všetky podmienky uvedené v tejto Rámcovej
kúpnej zmluve.
Predávajúci bude kupujúcemu dodávať tieto tovary podľa konkrétnych objednávok
kupujúcemu v zmysle čl. II. bod 1. tejto zmluvy.
2. Predmetom tejto zmluvy je i úprava evidencie a obehu obalov.
3. Predávajúci sa zaväzuje, že pri plnení tejto zmluvy bude vzájomnú komunikáciu medzi
zmluvnými stranami realizovať aj elektronickou formou podľa požiadaviek kupujúceho
(napr. e-mail, internet, súbory) aj prostredníctvom obchodných zástupcov.

1.

II.
Dodávky tovarov
Predávajúci realizuje dodávky tovarov na základe kúpnej zmluvy uzavretej v súlade s touto

2.

3.

zmluvou s kupujúcim a to formou objednávok, ktoré kupujúci predloží predávajúcemu
priamo, prípadne prostredníctvom obchodných zástupcov a predávajúci tieto objednávky
potvrdí do 3 dní od ich doručenia. V prípade, že predávajúci v tejto lehote objednávku
výslovne neodmietne ani výslovne nepotvrdí, zmluvné strany sa dohodli, že objednávka je
potvrdená dňom jej doručenia.
Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar na vlastné náklady, iba v pracovných dňoch
od 8:00 do 15:30 hod. Ak predávajúci nemôže v zmysle tohto bodu dodať tovar v čase
uvedenom na objednávke, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť
telefonicky, príp. e-mailom kupujúcemu. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v rozsahu
uvedenom na objednávke, s dodaním tovaru franco rampa kupujúceho, dohodnuté miesto
určenia.
Dohodnuté miesto určenia pri dodávkach sú miesta podľa dispozície uvedené na objednávke
kupujúceho. Súčasťou každej dodávky je dodací list (pokiaľ faktúra nenahrádza dodací list),
v ktorom sú okrem obchodného mena predávajúce a kupujúceho, miesta určenia dodávky
kupujúceho, dátumu dodania tovaru, v členení:



4.

Každý dodací list musí byť rozpísaný podľa hore uvedeného členenia, pokiaľ faktúra
nenahrádza dodací list.
Predávajúci vystaví faktúru, v ktorej sú okrem obchodného mena predávajúce a kupujúceho,
miesta určenia dodávky kupujúceho, dátumu dodania tovaru a čísla faktúry vystavenej
predávajúcim, uvedeného platné predajné ceny, za ktoré sa tovar dodáva v členení:







5.
6.
7.
8.

1.

jednotka množstva,
názov a množstvo tovaru.

jednotka množstva,
názov a množstvo tovaru,
Omnia cena, resp. dohodnutá cena za jednotku bez DPH,
Omnia cena, resp. dohodnutá cena za dodané množstvo tovaru bez DPH,
sadzba DPH,
výška dane celkom.

Každá faktúra musí byť rozpísaná podľa hore uvedeného členenia s uvedením konečnej
sumy.
Predávajúci sa zaväzuje dopraviť tovar na vlastné náklady a nebezpečenstvo, pričom zvolí
účelný, hospodárny a bezpečný spôsob dopravy.
Kupujúci, príjemca dodávky tovaru sa zaväzuje objednaný tovar prevziať a dodací list, resp.
faktúru potvrdiť, pokiaľ bude tovar dodaný v rozsahu objednávky a v zmysle podmienok
dohodnutých v zmluve.
Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na kupujúceho okamihom jeho prevzatia od
predávajúceho na rampe kupujúceho, príjemcu.
Predávajúci je povinný dodať tovar v lehote uvedenej v bode 2. tohto článku, prípadne
v deň, ktorý je uvedený v objednávke kupujúceho. Zmena termínu dodania tovaru je možná
len dohodou predávajúceho a kupujúceho.
III.
Kvalita a označovanie tovaru
Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu iba tovar, ktorý zodpovedá platným normám
kvality a je označený v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a osobitných
predpisov, týkajúcich sa podmienok výroby, dovozu, predaja a označovania výrobkov pri
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potravinách i v zmysle zákona o potravinách a bude preferovať výrobky SK a zároveň
výrobky najvyššej kvality.
Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu iba tovar v obchodnom balení, na ktorom musí
byť uvedený názov tovaru, počet ks v kartóne, dátum expirácie, rok zberu, ak je tovar
v kartóne a nie vo fólií, gramáž výrobku, pokiaľ to charakter tovaru umožňuje, grafický EAN
kód spotrebiteľského aj obchodného balenia.
Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcim iba taký tovar, ktorý je v súlade s príslušnými
ustanoveniami platných právnych predpisov a Potravinového kódexu a ktorý je viditeľne
označený údajmi o dátume spotreby alebo dátume minimálnej trvanlivosti, prípadne o dátume
výroby alebo záručnej doby. Ak nie je vyznačený dátum výroby na tovare alebo záručnej
doby, musí byť vyznačený v dodacom liste.
Predávajúci sa zaväzuje, že v súlade s § 18 ods. 4 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane
spotrebiteľa v platnom znení odoberie od kupujúceho ním dodaný výrobok, o ktorom sa zistí,
že je nebezpečný a vráti kupujúcemu kúpnu cenu výrobku vrátane účelne vynaložených
nákladov v lehote do 14 kalendárnych dní, na základe faktúry, ktorú kupujúci predloží
predávajúcemu súčasne s nebezpečným výrobkom.
Akékoľvek nesplnenia záväzkov predávajúceho týkajúce sa závad tovaru a to kvality sa
považuje za porušenie kúpnej zmluvy.
IV.
Reklamácie
V prípade chybného plnenia je kupujúci oprávnený písomne uplatňovať u predávajúceho
reklamačné nároky z chýb tovaru, s uvedením nároku, ktorý si uplatňuje. Predávajúci je
povinný písomne informovať kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie.
Predávajúci sa zaväzuje, že všetky uznané reklamačné nároky vysporiada spôsobom
zodpovedajúcim nárokom uplatneným v reklamácií a to faktúrami, resp. naturálne výmenou
za ten istý druh tovaru.
Predávajúci sa zaväzuje, že počas plynutia reklamačnej lehoty v čo najkratšom čase odoberie
od kupujúceho chybný tovar, ak ho kupujúci z dôvodu nepriaznivých následkov jeho
skladovania v priestoroch príslušnej prevádzky na mieste dodania alebo skladu, spôsobených
chybnosťou reklamovaného tovaru k jeho prevzatiu písomne vyzve.
Zmluvné strany sa dohodli, že ak predávajúci najneskôr do 30 dní odo dňa uznania
reklamácie neprevezme od kupujúceho chybný tovar, ktorý bol uznaný v reklamačnom
konaní, je možné ho zlikvidovať.
V.
Platobné podmienky
Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci vystaví kupujúcemu, za každú samostatne
potvrdenú objednávku účtovný doklad, ktorý bude mať v súlade s príslušnými platnými
predpismi náležitosti faktúry (ďalej len ,,faktúra“). Prílohou vystaveného účtovného dokladu
je dodací list potvrdený kupujúcim, príjemcom, pokiaľ faktúra neslúži ako dodací list.
Pri vystavovaní faktúr používa predávajúci OMNIA ceny alebo dohodnuté ceny bez DPH,
pričom konečnú sumu uvedenú na faktúre zaokrúhli matematicky.
Predávajúci potvrdzuje podpisom tejto zmluvy a dokladá kópiou daňovej registrácie, že je
u svojho správcu dane registrovaný ako platiteľ dane z pridanej hodnoty.
Na základe požiadavky kupujúceho sa predávajúci zaväzuje, že bude vystavovať faktúry príp.
dodacie listy aj v elektronickej podobe vo formáte, ktorý si predávajúci dohodne s príslušným
kupujúcim.
Ak faktúra neobsahuje náležitosti uvedené v bodoch 1,2 tohto článku, má kupujúci právo
vrátiť faktúru predávajúcemu na doplnenie. Kupujúci sa zaväzujú zaplatiť predávajúcemu len
kúpnu cenu uvedenú na faktúre. Faktúra je splatná 14 dní od dátumu vystavenia. V prípade,
že kupujúci je v omeškaní s úhradou faktúry, má predávajúci právo vyúčtovať kupujúcemu
úrok z omeškania 0,05% za každý deň.
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V prípade, ak kupujúci neobdrží faktúru do 7 dní od jej vystavenia, posúva sa začiatok
plynutia doby splatnosti faktúry od dátumu skutočného doručenia faktúry kupujúcemu, pokiaľ
nebola doručená pri dodávke tovaru.
Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci dodrží lehotu splatnosti, ak najneskôr v deň splatnosti
uvedenom na faktúre bude fakturovaná suma pripísaná na účet predávajúceho.
V prípade, že predávajúci dodá kupujúcemu tovar so zjavnou chybou, kupujúci si vyhradzuje
právo takýto tovar neprevziať.
Zmluvné strany sa dohodli, že ak kupujúci v omeškaní s úhradou faktúr o viac ako 5
pracovných dní po termíne ich splatnosti, predávajúci môže pozastaviť dodávky tovarov
tomuto kupujúcemu.
Prípadnú zmenu svojho bankového účtu je predávajúci povinný oznámiť kupujúcemu.
VI.
Cena
Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar OMNIA cenách alebo v dohodnutých cenách v deň
vystavenia objednávky.
Podmienky poskytnutia a výška poskytovaných zliav, ktoré sa zaväzuje predávajúci
poskytovať kupujúcim z OMNIA ceny alebo z dohodnutej ceny musia byť uzatvorené
písomne.
Predávajúci sa zaväzuje poskytovateľ kupujúcim okrem zliav dohodnutých v bode 2 tohto
článku aj zľavy na tovar s krátkou dobou minimálnej trvanlivosti (ďalej len ,,DTM“) - DTM
kratšia ako 30 dní.
Každá zmena EAN kódu spotrebiteľského a obchodného balenia musí byť najneskôr 30 dní
pred jej zmenou písomne oznámená kupujúcemu .Zmena nadobúda platnosť najskôr o 3 dni
od jej akceptovania zo strany kupujúceho.
Ďalšie zmeny týkajúce sa tovarových položiek ako sú ukončenie predaja, zníženie ceny,
oznámenia novinky a všetky ostatné logistické zmeny musia byť oznámené kupujúcemu.
VII.
Obaly
Lehoty splatnosti účtovných dokladov vystavených v zmysle predchádzajúcich bodov tohto
článku sú 14 dní odo dňa ich vystavenia a doručenia druhej strany.
Predávajúci sa zaväzuje, že objednaný tovar dodá v podobe v akej bol objednaný, vrátane
spotrebiteľského obalu. Predávajúci sa preto zaväzuje, že tovar pripravený na dodanie
zabezpečí podľa objednávky kupujúceho alebo ak to nie je v objednávke uvedené, obvyklým
spôsobom potrebným zachovaniu a ochrane tovaru
VIII.
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu od 01.09.2018 do 31.08.2020. Platnosť a účinnosť
nadobúda dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
V Čadci
Za predávajúceho:

Za kupujúceho:

