RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA č. 262-11/ 2017

uzavretá podľa ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
Predávajúci:

HYZA a.s.
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10349/N
sídlo:
Odbojárov 2279/37, 955 92, Topoľčany
IČO:
31 562 540
štatutárny orgán:
Ing. Jiří Šavrda – podpredseda predstavenstva
Mgr. Daniela Čaplovičová – člen predstavenstva
(ďalej aj „predávajúci“ v príslušnom gramatickom tvare)
a
Kupujúci:
Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany
sídlo:
Tovarnícka 1632, 955 01 Topoľčany
IČO:
00398411
štatutárny orgán:
Ing. Róbert Čaniga, PhD.
tel./fax:
038/5322560
e-mail:
robertcaniga@gmail.com, majetok@sosagro.sk
(ďalej aj „kupujúci“ v príslušnom gramatickom tvare)

I

Predmet zmluvy

1.

Touto zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu hydinu, hydinové výrobky a iný potravinársky tovar
(“ďalej aj produkt”) z ponuky predávajúceho a to v množstve, akosti a inej špecifikácii podľa objednávky kupujúceho
a previesť na neho vlastnícke právo k produktu a kupujúci sa zaväzuje riadne a včas prevziať od predávajúceho
objednaný produkt a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu podľa článku II tejto zmluvy.

II

Kúpna cena – spôsob jej určenia

1.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci uhradí predávajúcemu za objednaný produkt kúpnu cenu uvedenú v prílohe
č.1.

2.

Zmluvné strany potvrdzujú, že boli dôkladne oboznámené so spôsobom určenia kúpnej ceny, spôsob určenia kúpnej
ceny je v súlade s dohodou zmluvných strán a neodporuje všeobecne záväzným právnym predpisom o cenách.

3.

K zníženiu kúpnej ceny môže dôjsť výhradne na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.

III

Objednávka predmetu kúpy

1.

Objednávkou sa na účely tejto zmluvy sa rozumie záväzný prejav vôle kupujúceho smerujúci k nadobudnutiu
vlastníckeho práva k predmetu kúpy podľa tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávka produktu sa
vykonáva výlučne:
o písomnou formou a následne doručením (poštou alebo inou doručovateľskou spol.) objednávky do sídla
predávajúceho
o odovzdaním objednávky pro futuro vodičovi predávajúceho
o telefonicky na č. 038/5372280, záznamník 038/5322987
o faxom na č. 038/5326515, 5222651
o elektronicky využitím e-mail: objednavky.to@hyza.sk

2.

Termín ukončenia evidovania objednávok predávajúcim sa stanovuje do 10 00 hod. pracovného dňa predchádzajúcemu
predpokladanému dňu plnenia dodávky. Termín ukončenia evidovania objednávok na hydinové mäsové výrobky
predávajúcim sa stanovuje na dva pracovné dni predchádzajúcemu predpokladanému dňu plnenia dodávky. Za neskôr
realizované objednávky zo strany kupujúceho predávajúci nenesie zodpovednosť riadneho a včasného dodania
objednaného potravinárskeho tovaru.

IV

Práva a povinnosti zmluvných strán

1.

Predávajúci sa zaväzuje riadne a včas dodať kupujúcemu produkt podľa ním predloženej objednávky:
 vozidlom predávajúceho
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2.

Predávajúci sa zaväzuje zasielať všetky oznámenia a korešpondenciu na :
 adresu sídla kupujúceho

3.

Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu sprievodné doklady, ktoré sú potrebné k prevzatiu a riadnemu užívaniu
produktu, najmä dodací list.

4.

Zmluvné strany sa dohodli, že minimálna výška jednej objednávky bude v hodnote 82,98 € bez DPH pri platbe
prostredníctvom faktúry a pri platbe v hotovosti v hodnote 66,39 € bez DPH. Na základe dohody zmluvných strán
sa na objednávky nižšej hodnoty neprihliada.

5.

Predávajúci si vyhradzuje právo rozhodnúť o spôsobe a forme platby konečnej obchodnej ceny predmetu kúpy.

6.

Kupujúci je povinný zaplatiť za produkt dohodnutú kúpnu cenu predmetu kúpy vrátane DPH predávajúcemu formou:
 bezhotovostne formou bankového prevodu - prevodným príkazom na základe doručenej faktúry za dodaný
tovar. Ako variabilný symbol sa uvádza číslo faktúry. Doba splatnosti faktúry je stanovená na 30 dní odo dňa
vystavenia faktúry, pričom za dátum úhrady sa rozumie pripísanie fakturovanej sumy na účet predávajúceho.

7.

V prípade straty doručenej faktúry, je povinnosťou kupujúceho vyžiadať si duplikát rovnopisu faktúry
u predávajúceho tak, aby nedošlo k subjektívnemu predĺženiu dohodnutej doby splatnosti.

8.

V prípade, ak kupujúci nezaplatí kúpnu cenu v lehote splatnosti, je predávajúci oprávnený bezodkladne zastaviť
dodávanie tovaru kupujúcemu, pričom predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za akúkoľvek škodu prípadne ušlý zisk,
ktoré môžu kupujúcemu v tomto prípade vzniknúť.

9.

Ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny, alebo jej časti, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške
0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

10.

Kupujúci sa zaväzuje, že v prípade zániku podnikateľskej činnosti, alebo jej časti súvisiacej s touto zmluvou tieto
skutočnosti bezodkladne písomne oznámi predávajúcemu a prípadné záväzky voči predávajúcemu uhradí na účet
predávajúceho v dobe ich splatnosti.

11.

Kupujúci sa zaväzuje v prípade zmeny, rozšírenia alebo zúženia počtu odberných miest túto skutočnosť bezodkladne,
najneskôr do 3 (troch) pracovných dní od dňa zmeny, nahlásiť predávajúcemu, ako aj každú zmenu identifikačných
údajov o kupujúcom zapísaných najmä v koncesnej listine, živnostenskom liste, vo výpise z OR, ktorá môže mať
podstatný vplyv na plnenie kontraktov podľa tejto zmluvy jednou zo zmluvných strán alebo kumulatívne, najmä
zmenu sídla alebo miesta podnikania, obchodného mena a zmenu alebo zrušenie IČ DPH.

12.

Zmluvné strany si nedohodli služby súvisiace s obchodnou spoluprácou pri ďalších marketingových aktivitách
spojených s potravinou.

V

Vlastnícke právo k predmetu kúpy

1.

Kupujúci sa stane vlastníkom dodávaných produktov v deň prevzatia dodávky.

VI

Reklamácia dodaného produktu

1.

Reklamácie vzťahujúce sa na predmet kúpy podľa tejto zmluvy sa riadia podľa ustanovení lex specialis zákon
č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Obchodného zákonníka s poukazom na vecnú príslušnosť lex generalis
zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov Občianskeho zákonníka.

2.

Reklamácia sa môže pre účely tejto zmluvy dotknúť každej odchýlky od podmienok stanovených v Potravinovom
kódexe alebo bližších odchýlok v dodávke dohodnutých touto zmluvou a konkrétnymi dodacími podmienkami na
posudzovaný prípad.

3.

Kupujúci bezodkladne informuje o reklamácii predávajúceho bezodkladne po zistení odchýlky telefonicky alebo iným
najúčelnejším spôsobom tak, aby sa o tom mal možnosť predávajúci, čo najskôr dozvedieť. Pri písomnom alebo
faxovom oznámení je potrebné vypísať predpísané tlačivo na reklamácie „Reklamačný list“, kde budú uvedené všetky
požadované údaje.

4.

Ak predávajúci po posúdení reklamácie uzná reklamáciu za opodstatnenú táto sa vysporiada formou dobropisu.
U dodávky mrazených produktov je produkt vrátený späť predávajúcemu pri najbližšej distribúcii.
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5.

Ak predávajúci posúdi reklamáciu ako neopodstatnenú, zašle kupujúcemu písomné
vyjadrením.

6.

Práva na uplatnenie reklamácie na strane kupujúceho zanikne ak :
a. reklamácia produktu je nahlásená predávajúcemu po uplynutí doby jeho najneskoršej spotreby uvedenej na
obale
b. vady reklamovaného produktu vzniknuté po dodaní a prevzatí produktu sú zapríčinené nesprávnym
skladovaním a manipuláciou produktu pracovníkmi na predajnej jednotke (váhové rozdiely, poškodené
obaly, poškodené alebo odlepené etikety).
c. produkt je úmyselne znehodnotený kupujúcim (pred koncom uplynutia doby najneskoršej spotreby).
d. produkt nie je možné posúdiť a identifikovať (produkt bez obalu, odtrhnutá etiketa).

VII

Hospodárenie s vratnými obalmi predmetu kúpy

1.

Predávajúci prenecháva k bezplatnému užívaniu kupujúcemu obaly, a to na čas nevyhnutne potrebný výhradne za
účelom uskladneniu dodaného produktu, najviac však na dobu 7 dní odo dňa dodania predmetu kúpy. Kupujúci je
preto povinný pravidelne a bezodkladne vracať obaly z predchádzajúcich dodávok, a to čisté a nepoškodené
s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie za predmetné obdobie. Zmluvné strany sa dohodli, že na práva a povinnosti
vzťahujúce sa k hospodáreniu s vratnými obalmi sa primerane použijú ustanovenia § 659 a nasl. Občianskeho
zákonníka.

2.

Vratný obalový materiál (dodaný aj vrátený) je evidovaný pri každej dodávke produktu na dodacom liste, správnosť
ktorého potvrdzuje kupujúci svojim podpisom a pečiatkou. Na základe evidencie predávajúceho sa štvrťročne oznámi
kupujúcemu stav jeho obalového konta, a to doručením evidenčného výpisu za uvedené obdobie.

3.

V prípade, že obalový materiál do 7 dní odo dňa dodania produktu nebude riadne a včas vrátený, predávajúci si
vyhradzuje právo náhrady zaň, pričom formu vzájomného vysporiadania obalového konta si zmluvné strany dohodli
prednostne bezhotovostne - vystavením faktúry na nevrátené obaly v ich nadobúdacej hodnote, ktorú je kupujúci
povinný riadne a včas uhradiť.

4.

Ak kupujúci nebude ďalej odoberať produkt je povinný nahlásiť vrátenie obalov, ktoré zostali u kupujúceho
z predošlých dodávok a umožniť predávajúcemu ich odvoz. V opačnom prípade bude predávajúci primerane
postupovať v zmysle bodu 3 tohto článku zmluvy.

VIII

Nebezpečenstvo škody na tovare

1.

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo ak
tak neurobí včas, v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar
neprevezme.

2.

Ak má kupujúci prevziať tovar od inej osoby, než je predávajúci, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na
kupujúceho v čase určenom na dodanie tovaru, ak sa v tomto čase umožnilo kupujúcemu nakladať s tovarom a o tejto
možnosti kupujúci vedel. Ak sa kupujúcemu umožní nakladať s tovarom alebo ak sa dozvie o tejto možnosti až
neskôr, prechádza nebezpečenstvo v čase, keď má túto možnosť a dozvie sa o nej.

3.

Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode jej nebezpečenstva na kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť
kúpnu cenu, ibaže ku škode na tovare došlo v dôsledku porušenia povinnosti predávajúceho.

IX

Osobitné dojednania

1.

Zmluvné strany budú vopred dohodnutým spôsobom konzultovať postup dodania produktu a vzájomne sa zaväzujú
poskytovať si súčinnosť pri plnení ustanovení tejto zmluvy a špecifikácii v dodacích podmienkach.

2.

Zmluvné strany sa zaväzujú pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa
dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

3.

Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto zmluvou alebo za
oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (ďalej len „vyššia moc“
v príslušnom gramatickom tvare).

4.

Predávajúci má právo od zmluvy odstúpiť v prípade zvlášť hrubého porušenia zmluvných ustanovení zo strany
kupujúceho.

RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA

stanovisko k reklamácii s

strana 3 z 4

5.

Zmluvu je možné ukončiť výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany, pričom výpovedná lehota je 1 mesiac a začína
plynúť odo dňa doručenia výpovede druhej zmluvnej strane.

6.

Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú mimoriadne okolnosti brániace dočasne alebo trvalo splneniu v nej
stanovených povinností, pokiaľ nastali po jej uzatvorení nezávisle na vôli povinnej strany a pokiaľ nemohli byť tieto
okolnosti alebo ich následky povinnou stranou odvrátené, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je rozumné v danej
situácii požadovať. Za vyššiu moc sa v zmysle tejto zmluvy považujú najmä vojna, nepriateľské akcie, invázia, činy
cudzích nepriateľov, vzbura, revolúcia, povstanie, vojenský puč, násilné prevzatie moci, občianska vojna, radiácia,
kontaminácia rádioaktivitou z jadrových palív a jadrových odpadkov, rádioaktívne toxické výbušniny alebo iné
nebezpečné vlastnosti akýchkoľvek jadrových výbušných zariadení alebo ich jadrových komponentov, tlakové vlny
spôsobené lietadlami alebo inými vzdušnými objektmi, výtržnosti, občianske nepokoje, rozvrat, účinky prírodných síl,
ktoré sa nedali predvídať.

X

Záverečné ustanovenia

1.

Zmluvné strany uzavierajú túto zmluvu na dobu určitú do 31.12.2018. Zmluva nadobúda platnosť a stáva sa účinnou
dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

2.

Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (zák. č.
513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov).

3.

Túto zmluvu je možné meniť len na základe súhlasu obidvoch zmluvných strán, a to vo forme písomných dodatkov
k tejto zmluve.

4.

V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným či neúčinným, nedotýka sa to ostatných
ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k
tejto zmluve nahradiť neplatné či neúčinné ustanovenie ustanovením platným či účinným, ktoré čo najlepšie
zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného či neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí
zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

5.

Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluvu si prečítali, jej obsahu
rozumejú a na znak súhlasu zmluvu bez akýchkoľvek výhrad podpisujú.

V Topoľčanoch dňa:

V Topoľčanoch, dňa 5.12.2017

predávajúci:
kupujúci:

Ing. Jiří Šavrda
podpredseda predstavenstva
HYZA a.s.

Ing. Róbert Čaniga, PhD.
riaditeľ školy

Mgr. Daniela Čaplovičová
Člen predstavenstva
HYZA a.s.
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