
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA č..................................

uzatvorená v zmysle ustanovení § 409 a násled. Obchodného zákonníka medzi

predávajúcim/distribútorom:

Obchod, meno a sídlo : BEATI, s.r.o. L  Novomeského 124/15, 979 01 Rimavská Sobota 

Zastúpená Magdaléna Csirkeová -  konateľ

IČO 45 366 837 IČ DPH : SK 2023021814

Registrácia : OR Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka 18112/S

Bank. spojenie : Tatra Banka Číslo účtu : 2920898254/1100

SLSP Číslo účtu : 0382838457/0900

a kupujúcim

Obchodné meno : ...... ............................................................

Adresa sídla : .... JŤ.Dr.ftJkQ)!.®....................................................

Zastúpený : ...M c.r.... ......................................................................................

Bank. spojenie : .... .^7?../^^.^........... Číslo účtu :

IČO : ....W M Q.Q^T.............  DIČ :

Tel. : ...P .tä .ý M l.M l.......  Fax : ..............................

ČI. I 

Predmet plnenia

1.1 Predmetom tejto rámcovej kúpnej zmluvy je ovocie, zelenina a potraviny.

ČI. II 

Podmienky dodávky a odberu predmetu zmluvy

2.1 Dodávateľ bude dodávať odberateľovi a odberateľ bude od dodávateľa odoberať po dobu trvania 
tejto rámcovej zmluvy tovar uvedený ako predmet zmluvy. Konkrétne množstvo, druh, cenu resp. 
spôsob balenia tovaru si strany dohodnú na základe telefonických resp. e-mailových, písomných 
objednávok.

2.2 Konkrétnu dodávku predmetu zmluvy, dohodnú na základe telefonickej resp. e-mailovej, písomnej 
objednávky, budú zmluvné strany realizovať tak, že dodávateľ dodá predmet zmluvy s dodacím 
listom, ktorý odberateľ dodávateľovi, po odkontrolovaní dodaného sortimentu, množstva, ceny
a kvality predmetu zmluvy, potvrdí. Dodací list bude tvoriť súčasť faktúry.



2.3 Dodávateľ bude prevádzať na odberateľa vlastnícke práva k predmetu zmluvy, dodanému na 
základe telefonickej, resp. e-mailovej, písomnej objednávky a odberateľ sa zaväzuje uhradiť 
dodávateľovi kúpnu cenu, dohodnutú s dodávateľom a uvedenú v dodacom liste a vystavenej 
faktúre.

2.4 Odber uvedeného tovaru bude realizovaný v týždni podľa potreby, pričom po uskutočnených 
dodávkach po dobu jedného kalendárneho mesiaca bude vystavená súhrnná zberná faktúra, resp. 
dobropis, ťarchopis v zmysle zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, §75 ods. 1 vždy ku 
koncu kalendárneho mesiaca.

2.5 Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia tejto rámcovej kúpnej zmluvy predstavujú zmluvnú 
úpravu práv a povinností pri všetkých objednávkach, ktoré budú na základe tejto rámcovej zmluvy 
realizované.

ČI. III 
Cena predmetu zmluvy a spôsob úhrady

3.1 Kúpnu cenu za predmet zmluvy si zmluvné strany dohodnú v každej z konkrétnych objednávok, 
v súlade s platným cenníkom, resp. kúpnu cenu dohodnú inak.

3.2 Odberateľ uhradí dodávateľovi kúpnu cenu, uvedenú vo faktúre s DPH, ktorej súčasťou bude 
odberateľom potvrdený dodací list, najneskôr do 14 dní po dodaní predmetu zmluvy.

3.3 V prípade dohody zmluvných strán môže byť úhrada za predmet zmluvy zrealizovaná vo zvlášť 
dohodnutom termíne, čo musí byť uvedené na dodacom liste, resp. vo faktúre.

3.4 Pre prípad omeškania odberateľa so zaplatením kúpnej ceny, uvedenej vo faktúre, sa dohodli 
zmluvné strany, že odberateľ zaplatí dodávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy 
za každý deň omeškania platby.

ČI. IV 
Podmienky odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy a zodpovednosť za chyby

4.1 Miesto odovzdania a čas odovzdania predmetu zmluvy je určený podľa konkrétnej telefonickej, 
resp. e-mailovej, písomnej objednávky.

4.2 Dopravu predmetu zmluvy do sídla odberateľa zabezpečuje dodávateľ.
4.3 Odberateľ je pri prevzatí predmetu obstarania povinný prekontrolovať jeho úplnosť, kompletnosť, 

balenie, a svoji podpisom na dodacom liste túto skutočnosť potvrdiť. V prípade akýchkoľvek chýb 
predmetu zmluvy, resp. nesúladu dodávky s údajmi na dodacom liste túto skutočnosť ihneď pri 

preberaní predmetu zmluvy u dodávateľa reklamovať a uviesť nedostatky na dodacom liste. Ich 
akceptovanie dodávateľ potvrdí na dodacom liste podpisom. Bezchybnosť dodávky potvrdzuje 
odberateľ dodávateľovi podpisom dodacieho listu.

4.4 Ak pri prevzatí predmetu zmluvy zistí odberateľ neúplnosť dodávky a túto skutočnosť potvrdí na 
dodacom liste aj dodávateľ, je dodávateľ povinný, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, dodať 
odberateľovi chýbajúce množstvo obratom.

4.5 Ak pri prevzatí tovaru zistí odberateľ, že ide o dodávku nekompletného predmetu zmluvy, 
nezodpovedajúceho dohodnutej kvalite, resp. poškodeného, dodávateľ je povinný dodaný predmet 
zmluvy vymeniť, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

4.6 Odberateľ je povinný reklamovať vadu akosti tovaru u dodávateľa najneskôr do 1 dňa po tom, čo ju 
zistil, inak jeho právo na reklamáciu týchto vád zaniká. Chybný tovar dodávateľ vymení v dodatočnej 
lehote, dohodnutej s odberateľom, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.



ČI. v
Doba platnosti zmluvy

5.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu aeurčitú počftúc dňom- ,S)D.....
5.2 Ktorákoľvek zmluvná strana môže túto zmluvu vypovedať i bez udania dôvodu. Výpoveď musí byť 

písomná a výpovedná lehota je 30 dní. Výpovedná lehota začína plynúť nasledujúci deň
po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

5.3 Vypovedanie tejto zmluvy neovplyvňuje splnenie záväzkov z konkrétnych telefonických, resp. 
e-mailových, písomných objednávok, uzavretých na základe tejto zmluvy.

ČI. VI 
Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy a výhrady vlastníctva

6.1 Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy prechádza z dodávateľa na odberateľa dňom 
skutočného prevzatia tovaru odberateľom alebo dňom, kedy bol odberateľ povinný si tovar podľa 
tejto zmluvy prevziať, a to podľa toho, ktorý z týchto dní nastane skôr.

6.2 V prípade, že odberateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, vzniká dodávateľovi nárok na 
vrátenie predmetu obstarania.

6.3 Tovar prejde do vlastníctva odberateľa až úplným zaplatením kúpnej ceny dodávateľovi. Zaplatenie 
je uskutočnené až odovzdaním peňažnej hotovosti dodávateľovi alebo pripísaním sumy na účet 
dodávateľ pri bezhotovostnom prevode.

ČI. VII 
Záverečné ustanovenia

7.1 Táto zmluva je platná a účinná dňom jej podpísania zmluvnými stranami.
7.2 Túto zmluvu je možné zmeniť len písomnou dohodou zmluvných strán vo forme dodatku.
7.3 Táto zmluva sa vyhotovuje vo dvoch exemplároch. Každá zo zmluvných strán obdrží jeden 

exemplár.
7.4 Zmluvné strany si zmluvu prečítali a po odsúhlasení jej obsahu podpísali.

V Sofroie

Dňa : .......... Q M l t . M l í .

V

Dňa :

predávajúci kupujúci


