
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA č. 063/141/2018
uzatvorená v zmysle 5 409 a násl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

Predávajúci: AG FOODS SK s.r.o.
Zapísaná v:
So sídlom:
IČO:
DIČ:
IČDPH:
Štatutárny orgán: 
Banka:
Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT kód:
Telefón:
E-mail:
ďalej len „predávajúci"

Kupujúci: ID:
Názov:
So sídlom:
IČO:
DIČ:
IČDPH:
Štatutárny orgán: 
Banka:
Číslo účtu:
Číslo účtu v tvare IBAN: 
SWIFT kód banky: 
Telefón:
E- mail:
ďalej len „kupujúci"

OR Okresného súdu BA I., vložka Č.13450/B
Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok
34144579
2020361772
SK2020361772
Richard Ihlár, konateľ spoločnosti
Komerční banka a.s., Bratislava
19-9837240277/ 8100
SK1781000000199837240277
KOMBSKBA
033/640 23 78
info.sk(a)agfoods.eu

ID 103607
Materská škola Michalovce
S. H. Vajanského 5, 071 01 Michalovce
35542128
2021635528

Anna Veľková - riaditeľka školy
Primá banka Slovensko a.s.
4260358007/5600
SK1856000000004260358007
KOMASK2X
056/642 41 84
jedáleň.vaianskeho(g)gmail.com

M. Predmet zmluvy

a) Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu výrobky a služby podľa svojej aktuálnej 
ponuky, a to na základe potvrdenej objednávky kupujúceho, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a 
v platnom cenníku predávajúceho.

b) Kupujúci sa zaväzuje objednané výrobky a služby prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu.

iil. Cenové a platobné podmienky

a) Ceny výrobkov sú dané platným cenníkom AG FOODS SK s.r.o. Pezinok. Ceny sú uvádzané v EUR, vrátane DPH a 
dopravy na miesto určenia kupujúcim.

b) Predávajúci sa zaväzuje dopraviť objednané výrobky na miesto určené kupujúcim, v rámci SR.
c) Predávajúci sa zaväzuje vyhotoviť faktúru v deň dodávky tovaru a doručiť ju kupujúcemu najneskôr do 7 dní od 

jej vystavenia.
d) Kupujúci sa zaväzuje uhradiť faktúru do 14 dní od dátumu jej vyhotovenia.



e) Forma platobného styku : prevodným príkazom na účet predávajúceho.

Pre prípad omeškania úhrady faktúr kupujúcim si predávajúci môže uplatňovať úroky z omeškania po uplynutí 
doby splatnosti podľa platných právnych predpisov SR.

IV. Obchodné podmienky

a) Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar v súlade so zákonom o potravinách a potravinovým kódexom SR v
deklarovanej kvalite.

b) Pri reklamáciách chýb tovaru budú zmluvné strany postupovať podľa ustanovení §431 až §456 Obchodného 
zákonníka

c) Po prevzatí tovaru má kupujúci lehotu 24 hod na preverenie obsahu zásielky a reklamovanie prípadných 
nedostatkov. Prípadnú reklamáciu kupujúci oznámi mailom alebo telefonicky.

V. Miesto a čas plnenia

a) Preberanie tovaru bude vykonávané pri dodávke tovarov na mieste určenom kupujúcim osobou poverenou
k preberaním tovaru.

b) Predávajúci sa zaväzuje tovar doručiť s faktúrou na určené miesto plnenia v dohodnutý deň a v čase dodávky.

VI. Záverečné ustanovenia

a) Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach.
b) Rámcová kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a je účinná od 01.05.2018 do 30.04.2020. Táto zmluva 

nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.
c) Zmluvné strany si vyhradzujú právo jednostranne odstúpiť od zmluvy v prípade nedodržania

ktorejkoľvek z podmienok uvedených v zmluve. Odstúpenie musí byť urobené v písomnej forme a doručené 
druhej zmluvnej strane prostredníctvom pošty s doložkou doporučene. V prípade, že adresát zásielku 
neprevezme ani v odbernej lehote alebo ju odmietne prevziať, má sa za to, že zásielka bola doručená 
momentom vrátenia zásielky odosielateľovi.

d) Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán, 
písomným doplnkom k tejto zmluve.

e) Zmluvu môže ktorákoľvek zo zmluvných strán kedykoľvek vypovedať bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 
jednomesačná a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po písomnom doručení výpovede druhej 
zmluvnej strane. Písomná výpoveď sa doručí druhej zmluvnej strane osobne alebo prostredníctvom pošty ako 
zásielka 1. triedy (doporučená zásielka) s doručenkou do vlastných rúk. V prípade, že písomnú výpoveď zaslanú 
poštou si adresát z akéhokoľvek dôvodu nevyzdvihne, zásielka sa považuje za doručenú uplynutím odbernej 
lehoty.

f) Kupujúci podpisom tejto zmluvy súčasne potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí so všeobecnými obchodnými 
podmienkami predávajúceho, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.

g) Táto zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovej stránke kupujúceho.

V Pezinku, dňa V Michalovciach, dňa

Predávajúci:__________________ , Kupujúci:___________________
Richard Ihlár -  konateľ spoločnosti Anna Veľková - riaditeľka školy


