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RÁMCOVÁ K Ú P N A  Z M L U V A
uzatvorená v zmysle § 409 a nasled. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany
Predávajúci: DMJ MARKET s.r.o.

Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n.T.
IČO: 36490661
DIČ: 2021786129 IČO DPH: SK 2021786129 
Bankové spojenie: SLSP a.s. Vranov nad Topľou 
IBAN: SK52 0900 0000 0005 6116 3467 
Osoba oprávnená jednať vo veci zmluvy: Marcel Hujdič

Kupujúci: Materská škola S.H.Vajanského 5
07101 Michalovce 
IČO: 35542128 
DIČ: 2021635528
IBAN: SK18 5600 0000 0042 6035 8007 
Zastúpený: Anna Veľková , riaditeľ školy 
Vedúca ŠJ: Monika Kračanská

II. Základné ustanovenia

Účastníci tejto kúpnej zmluvy sa dohodli, že na základe tejto zmluvy predávajúci dodá kupujúcemu 
tovar určený ako predmet zmluvy bod 3 tejto zmluvy za podmienok dojednaných touto zmluvou a kupujúci 
sa zaväzuje za dodaný tovar zaplatiť kúpnu cenu za podmienok uvedených v tejto zmluve.

III. Predmet zmluvy

Touto kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodávať kupujúcemu čerstvé mäso, mäsové výrobky, 
mlieko , mliečne výrobky ,mrazené potraviny a ostatné potraviny podľa aktuálnej cenovej ponuky
predávajúceho a to na základe aktuálnej objednávky kupujúcemu s tým, že konkrétny predmet a čas 
plnenia musia byť zo strany kupujúceho spresnené najneskôr 24 hodín pred expedíciou písomne, 
elektronický alebo telefonicky.

IV. Dohoda

1. Zmenu cien predávajúci vopred oznamuje
2. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie dodávky objednaného tovaru najneskôr v deň a v čase 
dodania objednaného tovaru. V prípade, že kupujúci tovar prevezme, platí, že svojim konkludentným 
konaním súhlasí s cenou a množstvom dodaného tovaru.
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V. Dohodnuté platobné podmienky

1. Predávajúci sa zaväzuje za dodaný tovar vykonať vyúčtovanie vo forme faktúry, ktorá musí obsahovať 
náležitosti daňového dokladu.
2. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za dodaný tovar vyúčtovanom na základe faktúry predávajúceho v lehote 
splatnosti, ktorá bola medzi účastníkmi dohodnutá 21 dní odo dňa vystavenia faktúry.
3. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že v prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry má 
predávajúci právo účtovať kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % denne z neuhradenej sumy 
faktúry odo dňa splatnosti do dňa úhrady jednotlivých čiastkových úhrad celkovej fakturovanej sumy. 
Uhradením úroku z omeškania nezaniká nárok kupujúcemu na náhradu vzniknutej škody.

VI. Miesto plnenia

1. Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar do miesta prevádzky kupujúceho.
2. Predávajúci sa zaväzuje tovar dodať do miesta určeného kupujúcim v ods. 1 tohto článku s dodacím 
listom prostredníctvom prepravcu určeného predávajúcim.
3. Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar. V prípade neprevzatia tovaru kupujúcim má predávajúci 
právo na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli pri dodaní tovaru kupujúcemu a tiež právo na náhradu 
škody, ktorá predávajúcemu vznikla takýmto konaním kupujúceho.
4. Pokiaľ kupujúci neodoberie objednaný tovar, má predávajúci právo účtovať a vymáhať od kupujúceho 
náklady dodania tovaru kupujúcemu, takisto má predávajúci právo na náhradu škôd, ktoré vznikli pri 
zabezpečovaní dodania tovaru na dojednané miesto plnenia.
5. Kupujúci je oprávnený po dohode s predávajúcim prevziať predmet plnenia podľa tejto zmluvy aj v 
sídle predávajúceho.

Vil. Ďalšie dohodnuté podmienky

1. Predávajúci sa zaväzuje tovar dodávať v kvalite podľa platných STN upravujúcich výrobu, 
uskladňovanie a dodávky predmetu tejto zmluvy a kupujúci sa zaväzuje podľa týchto platných STN tovar 
uschovať, expedovať a predávať.
2. Prípadné reklamácie vadného tovaru sa riešia ust. § 436 a nasl. Obchodného zákonníka.

Zjavné vady /chýbajúci tovar, poškodený tovar a pod./ je kupujúci povinný vyznačiť na dodacom liste s 
podpisom kupujúceho a zodpovedného pracovníka predávajúceho /osádka vozidla/ v deň dodávky 
tovaru. Vady skryté a vady akosti má kupujúci právo reklamovať počas celej záručnej doby - spotrebnej 
lehoty na obale tovaru. Formálne vady pre fakturáciu /klamné údaje/ najneskôr do 30 dní od fakturácie.
3. Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté na dodanom tovare v sklade kupujúceho.
4. Vadné plnenie časti fakturovanej dodávky tovaru nie je dôvodom k nezaplateniu faktúry, resp. jej časti. 
Takýto prípad bude riešený dobropisom k faktúre po vybavení reklamácie v prípade jej uznania 
predávajúcim.
5. Množstvo a druh tovaru uvedené v objednávkovom liste môže kupujúci upraviť telefonicky alebo 
osobne najneskôr do 15.00 hod., deň pred dodaním tovaru. U zmien vykonaných po tomto termíne 
predávajúci nezaručuje ich splnenie. Predávajúci si vyhradzuje právo zámeny objednaného tovaru za 
tovar tej istej kvality, druhu a sortimentu podľa stavu zásob, pokiaľ kupujúci v objednávke zámenu 
neoznačí. Predávajúci neoznamuje vykonané zmeny, zámeny alebo nesplnenie objednávky kúpu- 
júcemu, nevybavené položky eviduje ako nesplnené a presúva ich plnenie do nasledujúcich dodávok. 
Kupujúci má právo v prípade nesúhlasu u takéhoto dodatočného plnenia tovar vrátiť.
6. Kupujúci je povinný v súlade s ustanovením § 39 a 40 Potravinového kódexu č. 195/96 Z.z. pri 
osobnom odbere na prepravu výrobkov používať také dopravné prostriedky, ktoré nesmú nepriaznivo 
ovplyvňovať ich kvalitu, ktoré vyhovujú hygienickým požiadavkám a udržiavajú stanovené podmienky 
úschovy výrobkov počas trvania prepravy.
7. Súčasťou ceny dodávky sú prepravné obaly - prepravky, palety. Predávajúci nie je povinný prevziať 
väčšie množstvo obalov než ich dodal a má zaevidované. Pre prípadný spor je rozhodná evidencia 
obalov u predávajúceho. Režim hospodárenia s vratnými obalmi sa bude uskutočňovať zásadne 
výmenným spôsobom. Za obaly, ktoré predávajúci použije pri vlastnom dodaní tovaru, poskytne kupujúci 
predávajúcemu obaly náhradné, rovnakého druhu a kvality .
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V prípade, že kupujúci nepripraví na výmenu dostatok obalov, čo do druhu a kvality, má predávajúci 
právo fakturovať kupujúcemu cenu obalov vo výške rozdielu medzi dodanými a vrátenými obalmi.
8. Minimálny jednorazový odber pri rozvoze tovaru nie je obmedzený množstvom tovaru ani výškou ceny. 
Dodávka tovaru môže byť vykonaná podľa požiadavky kupujúceho v deň zadania objednávky.
9. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za akosť dodaného tovaru, za bezchybnosť jeho balenia, za 
označenie tovaru a za to, že na tovar sa bude vzťahovať potrebná záručná lehota v čase jeho uvedenia 
do spotreby (maximálne 2 dni od dodávky u rýchlo obratového tovaru).

1 .Účastníci tejto zmluvy sa dohodli, že zmluva je uzavretá na dobu určitú od 01.05.2018 
do 30.04.2020 a je platná dňom podpisu jej obidvoma účastníkmi.
2. Účastníci sa dohodli, že zmluvu je možné vypovedať ihneď na základe odôvodnených dôvodov.

1. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých kupujúci obdrží jedno vyhotovenie a jedno 
vyhotovenie obdrží predávajúci.
2. Účastníci tejto zmluvy svojim podpisom potvrdzujú, že sa s jej obsahom riadne oboznámili, porozumeli 
všetkým jej ustanoveniam a konštatujú, že obsah tejto zmluvy je prejavom ich slobodnej vôle a bola 
spísaná vo forme, na ktorej sa účastníci dohodli.
3. Zmeny a dodatky k tejto zmluve môžu byť urobené po dohode obidvoch strán len v písomnej forme.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma účastníkmi.

VIII. Doba platnosti zmluvy

IX. Záverečné ustanovenia

Vo Vranove nad Topľou, dňa

predávajúci kupujúci
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