
Názov:

Adresa:
Zastúpená:

IČO:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Zapísaná v:

A

Názov:

Adresa:

Zastúpená:

IČO:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Zapísaná v:

RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA

uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

medzi

Gastro-max, s.r.o.

Pri mlyne 5206/1, Pezinok 902 01
Martin Macko - konateľ

45339571

SK 2022949456

VÚB a.s.

2697030953/0200

Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1

Oddiel:Sro, Vložka číslo: 62485/B

(ďalej dodávatel')

Reedukačné centrum

Trstín 335, 91905
/77r. Mhc- ?JC7~

00163317

SK92 8180 0000 0070 0008 9270

(ďalej odberatel')

Uzatvárajú túto zmluvu o dodávke tovarov.

Článok l.

Predmet dodávky

Dodávateľ sa zaväzuje dodať odberatel'ovi potravinársky tovar v súlade so svojou sortimentnou
skladbou a prevádzkovým režimom na základe objednávky odberatel'a. S dodávkou tovaru budú
vystavené potrebné doklady - dodací list a faktúry so všetkými zákonom požadovanými
náležitosťami. Odberateľ má právo na základe lepšej ponuky alebo pri lepších podmienkach tovar
objednať od iného dodávateľa a to aj bez súhlasu dodávateľa uvedeného ako zmluvná strana tejto
zmluvy.



Článok II.

Kúpna cena

Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena za dodaný tovar bude určená dohodou zmluvných strán
a vychádza z aktuálneho cenníka predávajúceho platného ku dňu objednania.

Článok III.

Lehota splatnosti .. I

'.. \ ,1; l. ,

Zmluvné strany sa dohodli na 14 dňovej lehote splatnosti, ktqrá. začne plynúť dňom prevzatia tovaru
odberateľom. V prípade omeškania platby za dodávku tovarov bude odbérateľovi účtovaný poplatok
z omeškania vo výške 0,5% z ceny dodan'ého tovaru za každý deň omeškania. Dňom úhrady je deň
pripísania finančných prostriedkov na účet dodávateľa.

Článok IV.

Trvanie a zánik zmluvy

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od: ~; --Id, dtJ/:Ldo: Jp C? .,(?'~ nadobúda
účinnosť dátumom podpisu. Zmluvné strany môžu vypovedať túto zmluvu písomnou výpoveďou.
Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v
ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

Článok V.

Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami
Obchodného zákonníka v platnom znení a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom Č. 546/2010 Z.z., ktorým sa doplňa zákon
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisova ktorým sa menia a doplňajú niektoré
zákony.

3. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, sú s jej obsahom
oboznámení a zaväzujú sa bezvýhradne dodržiavať a plniť jej ustanovenia.

4. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v plnom rozsahu i zverejnením podpisov
podla platných predpisov.

5. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch z ktorých každá strana obdrží jeden.

Dodávateľ

C· ~iťv~til1a)(,s.r;o,
Pr' mlyne 5206/1

:-;0203 P E Z I N O K
lv':) čS 339 <;71

~l.g~

Odberateľ

.----,
v_~!,---/_.:1_4_~ dňa ~C; q. 00;tX-


