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PRIDELENÉ I.D.

RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA č.

Predávajúci:
Bidvest Slovakia, s. r. o.
Sídlo: Piešľanská 2321171, 915 Ol Nové Mesto nad Váhom
IČO: 34152199, IČ pre daň SK2020168359
Bank. spojenie: ČSOB, čislo účtu: 80 I0-0611 02223317500
TeI.lfax: (+421) 32 774 28 II 1(+421) 32 774 28 3 1,32
zastúpený: Ing. Petr Sekula, konateľ
zapisaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne,
Odd: Sro. vl. I I 5291R

Zodpovedný O.Z.
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* povinné údaje
"šeobecné ustano\'enia:

Predmet zmluvy:

Návrh zmlu\') a jeho prijatie:

Prevzatie tO\ aru:

Doklad):

Táto rámcová zmluva sa uzatvára za účelom dohodnutia vzájomných obchodných
podmienok, ktorými sa budú zmluvné strany riadiť pri dodávaní tovaru predávajúcim
kupujúcemu.
Predávajúci sa zaväzuje touto zmluvou realizovať dodávky tovarov požadované
kupujúcim a umožniť k dodanému a zaplatenému tovaru nadobudnutie vlastníckeho
práva a kupujúci je povinný prevziať predmet plnenia a riadne zaň zaplatiť. Tovar
dodávaný predávajúcim vyhovuje potravinovému kódexu SR.
Kupujúci objednáva tovar u OZ, v pobočke alebo centrále spoločnosti. V objednávke
uvedie kupujúci požadovaný sortiment. množstvo, časa miesto dodania. Objednávkou
kupujúci prejaví záujem uzavrieť kúpnu zmluvu. Dodanie tovaru kupujúcemu sa
považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho. Prevzatie
tovaru kupujúcim sa považuje za prijatie návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, čim je
jednotlivá kúpna zmluva uzavretá.
Tovar sa považuje za prevzatý potvrdením dodacieho listu kllpujúcim.
Dodací list odovzdaný pri prevzati tovaru je zároveň faktúrou. 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 najmä druh tovaru, množstvo, akosť a cenu. Potvrdením

dodacieho lisln kupujúci potvrdzuje prevzatie tovaru,

úplnosť

a

bezchybnosť

dodávaného tovaru.
Predávajúci dodáva tovar podl'a požiadaviek kupujúceho len na miesto na území

Miesto dodania:

Slovenskej republiky.
Doprava:
Cena a

manípulačn)'

Parafa vedúceho pobočky:

poplatok:

\

Dopravu ako dopravné náklady s tým spojené zabezpečuje a znáša predávajúci.
Náklady spojené s vyložením tovaru v mieste určenia znáša v plnom rozsahu kupujúci.
Kúpna cena bude stanovená pre každú dodávku v zmysle cenníka predávajúceho
platného ku dňu prevzatia tovaru kupujúcim.
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Splatnosť

ceny:

Cena je zásadne splatná v hOlovosti pri dodani tovaru. Úhradu faktúry do 14 dni od
prevzatia tovaru môže na základe žiadosti kupujúceho schváliť obchodný zástupca
predávajúceho s predchádzajúcim súhlasom vedúceho pobočky predávajúcebo.
Súblas s odloženim splatnosti môže predávajúci kedykol'vek bez udania dôvodu
odvolať.

Uolmostnc platb):
Platba stra\"j"mi lístkami:

Vady:
Zodpm ednosľ za škody:
Záruka:
Dispozičné prá"a:

"ipo\eď:

Súblas kupujúcebo:

Iné dojednania:

Záverečné ustanovenia:

V

Predávajúci a kupujúci sa dobodli, že pripadne úbrady faktúr v botovosti budú
realizované v súlade s platnou legislatívou.
Kupujúci je oprávnený uhradiť kúpnu cenu stravnými lístkami. Pri úhrade stravnými
lislkami ubrádza kupujúci 105 % z celej uhrádzanej sumy (t.j. ubrádza v cene
stravných lístkov o 5 % viac, ako je celá pôvodná dlžná suma uhradená stravnými
listkami).
Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar s odbornou starostlivosťou pri dodaní tovaru.
Vady tovaru zistené neskôr nemôže kupujúci voči predávajúcemu uplatniť.
Predávajúci nie je zodpovedny za škodu, ktorá by mobla vzniknúť kupujúcemu
nerealizácioujednotlivej objednávky.
Predávajúci prehlasuje, že záručná doba a všetky náležitosti požadované SPPI budú
uvedené na tovare v súlade s potravinovým kódexom SR.
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru od
predávajúceho. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho zaplatením
kúpnej ceny.
Obidve zmluvné sIrany môžu predmetnú zmluvu vypovedať s vj!povednou lebotou 30
dní, pričom uvedená lehota začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia
písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. Kupujúci nie je oprávnený počas
vypovednej doby zadávať objednávky.
Kupujúci vyhlasuje, že všetky ním poskytnuté údaje sú správne a zároveň podpisom
tejto zmluvy udeľuje súhlas na spracúvanie osobných údajov za účelom zasielania
ponúk produktov a služieb, ako aj zasielania informácií a propagačných materiálov.
Súhlas sa udel'uje na dobu neurčitú. Uvedením e-mailovej adresy kupujúci súhlasí so
zasielaním infonnačných e-mailov.
V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením je predávajúci oprávnený pozastaviť
dodávky do preukázania, že záväzok kupujúceho je splnený v plnom rozsahu.
Predávajúci je oprávnenyodstúpiťod lej časli plnenia, so zaplatenim ktorej je kupujúci
v omeškaní. Zmluvu možno meniť a dopiňať iba písomnými dodatkami podpísanými
obidvoma zmluvnými stranami. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pre každú
zmluvnú stranu po jednom vyhotovení. Neoddeliteľnou súčast'ou tejto zmluvy je
originál alebo overeny vYpis z Obcbodncbo registra kupujúcebo, nie staršim ako I
mesiac, alebo v prípade, že nie je zapísaný v Obchodnom registri, jeho živnostenský
list.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a
účinnosť doručen im 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 vzťahoch sa uplatní režim Obchodného zákonníka. Zmluvné strany si
zmluvu prečitali, porozumeli jej obsabu a zbodne vyblasujú, že vyjadruje icb
slobodnú, skutočnú a vážnu vôľu a nie sú známe okolnosti, ktoré by ju robili neplatnou
a na znak súblasu pripájajú podpisy osôb oprávnenych podpisovať v ich mene, ktorycb
totožnosť bola medzi zmluvnými stranami navzájom preu~ázaná.

ovom Meste nad Váhom
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