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            PRIDELENÉ I.D. 
 
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA č. 
 
Predávajúci:        Zodpovedný O.Z.  
Bidfood Slovakia, s. r. o.          
Sídlo: Piešťanská 2321/71, 915 01  Nové Mesto nad Váhom 
IČO: 341 52 199, IČ pre daň SK2020168359 
Bank. spojenie: ČSOB, číslo účtu: 8010-0611022233/7500  Skupina 
Tel./fax: (+421) 32 774 28 11 / (+421) 32 774 28 31, 32   
zastúpený: Ing. Petr Sekula, konateľ     
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, 
Odd: Sro. vl. 11529/R  
 

a     Kupujúci:  Obec Nededza  
 sídlo*:  Hlavná 1/1, 013 02 Nededza 
 IČO/IČ pre daň*:  00321516 
 bank. Spojenie  SK 8756000000005604740002  
             tel./fax/e-mail*:   041/5980519, sekretariat@nededza.eu 
 zastúpený*:  PhDr. Peter Vajda, starosta obce 
 zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu* .......................................................................... 
 Odd*:................................................................, vl. č.*:....................................................................... 
 
 Ulica*:  Za kaštieľom 136, Nededza                         čas príjmu tovaru*......................................... 

Mesto*:  Nededza 
 Okres*:  Žilina   e-mail*: sekretariat@nededza.eu 

* povinné údaje 

 
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, čas a 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, čím je jednotlivá kúpna zmluva 
uzavretá. 
Tovar sa považuje za prevzatý potvrdením dodacieho listu kupujúcim. 
Dodací list odovzdaný pri prevzatí 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 tovar. Dodací list 
minimálne obsahuje najmä druh tovaru, množstvo, akosť a cenu. Potvrdením dodacieho 
listu kupujúci potvrdzuje prevzatie tovaru, úplnosť a bezchybnosť dodávaného tovaru. 
Predávajúci dodáva tovar podľa požiadaviek kupujúceho len na miesto na území 
Slovenskej republiky. 
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. 
Cena je zásadne splatná v hotovosti pri dodaní tovaru. Úhradu faktúry do 14 dní od 
prevzatia tovaru môže na základe žiadosti kupujúceho schváliť obchodný zástupca 
predávajúceho s predchádzajúcim súhlasom vedúceho pobočky predávajúceho. Súhlas 
s odložením splatnosti môže predávajúci kedykoľvek bez udania dôvodu odvolať. 
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Všeobecné ustanovenia: 

Predmet zmluvy: 

Návrh zmluvy a jeho 
prijatie: 

Prevzatie tovaru: 

Doklady: 

Miesto dodania: 

Doprava: 

Cena a manipulačný 
poplatok: 

Splatnosť ceny: 
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Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že prípadné úhrady faktúr v hotovosti budú realizované 
v súlade s platnou legislatívou. 
Kupujúci je oprávnený uhradiť kúpnu cenu stravnými lístkami. Pri úhrade stravnými 
lístkami uhrádza kupujúci 105 % z celej uhrádzanej sumy (t.j. uhrádza v cene stravných 
lístkov o 5 % viac, ako je celá pôvodná dlžná suma uhradená stravnými lístkami). 
Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar s odbornou starostlivosťou pri dodaní tovaru. Vady 
tovaru zistené neskôr nemôže kupujúci voči predávajúcemu uplatniť. 
Predávajúci nie je zodpovedný za škodu, ktorá by mohla vzniknúť kupujúcemu 
nerealizáciou jednotlivej 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 strany môžu predmetnú zmluvu vypovedať s výpovednou lehotou 30 dní, 
pričom uvedená lehota začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia písomnej 
výpovede druhej zmluvnej strane. Kupujúci nie je oprávnený počas výpovednej 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 
udeľuje na dobu neurčitú. Uvedením e-mailovej adresy kupujúci súhlasí so zasielaním 
informačných emailov. 
V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením je predávajúci oprávnený pozastaviť 
dodávky do preukázania, že záväzok kupujúceho je splnený v plnom rozsahu. Predávajúci 
je oprávnený odstúpiť od tej časti plnenia, so zaplatením ktorej je kupujúci v omeškaní. 
Zmluvu možno meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami podpísanými obidvoma 
zmluvnými stranami. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu po 
jednom vyhotovení. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je originál alebo overený výpis 
z Obchodného registra kupujúceho, nie starším ako 1 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 
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 vzťahoch sa uplatní režim 
Obchodného zákonníka. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu 
a zhodne vyhlasujú, že vyjadruje ich slobodnú, skutočnú a vážnu vôľu a nie sú známe 
okolnosti, ktoré by ju robili neplatnou a na znak súhlasu pripájajú podpisy osôb 
oprávnených podpisovať v ich mene, ktorých totožnosť bola medzi zmluvnými stranami 
navzájom preukázaná. 
 

  

V Novom Meste nad Váhom,     V Nededzi 

dňa 08.02.2017                               dňa  30.01.2017 

za Bidfood Slovakia, s. r. o.     za  Obec Nededza 

 
 
 

  Ing. Petr Sekula      PhDr. Peter Vajda 
       Konateľ             starosta obce 

Hotovostné platby: 

Platba stravnými lístkami: 

Záruka: 

Dispozičné práva: 

Výpoveď: 

Iné dojednania: 

Vady: 

Zodpovednosť za škody: 

Záverečné ustanovenia: 

Súhlas kupujúceho: 


