
Rámcová kúpna zmluva č. 1 

Uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 

 

I. Zmluvné strany 

Predávajúci: KREMPEK s.r.o. 

Sídlo:   Angyalová 487, 967 01 Kremnica 

IČO:   46621032 

DIČ:   2023514042 

IČ DPH:  SK 2023514042  

Bankové spojenie: ČSOB a.s. 

IBAN:   SK90 7500 0000 0040 1629 2835 

Tel. číslo:  0905 315 362 

Email:   krempek@krempek.sk 

 

Kupujúci:      Obec Lovča 

Sídlo:   Geromettova 95, 966 21 Lovča 

v zastúpení:  Ondrej Bahno, starosta obce 

email:   lovca@lovca.sk 

IČO:   00320820 

DIČ:   2020529709 

Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Žiar nad Hronom 

IBAN:   SK14 0200 0000 0016 4091 1253 

Tel. číslo:  045/673 28 35 

 

 

II. Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy sú opakované dodávky potravín /chlieb, pečivo/ pre Školskú jedáleň pri 

Materskej škole, Geromettova 99, Lovča prepravnými prostriedkami predávajúceho. 

2. Kontaktné údaje na odberné miesto: 0948 636 983. 

 

III. Dodávky tovarov 

1. Kupujúci špecifikuje v objednávke druh a množstvo  tovaru. 

2. Kupujúci objednáva tovar zaslaním objednávky predávajúcemu  na e-mailovú adresu: 

krempek@krempek.sk alebo telefonicky na tel.číslo: 0917 738 634  do 11:00 hod. príslušného 

kalendárneho dňa, pričom predávajúci je povinný zabezpečiť rozvoz na každý pracovný deň na 

základe objednávky najneskôr do 7:30 hod. 

3. Súčasťou dodávky musí byť dodací list s reálnymi cenami. 

4. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar pri prevzatí skontrolovať a potvrdiť dodací list. 

 

IV. Cenové a platobné podmienky 

1. Ceny sortimentu predmetu zmluvy sú uvedené ponukovom liste, ktorý tvorí neoddeliteľnú 

prílohu tejto zmluvy.  
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2. Ceny sortimentu predmetu zmluvy sú uvádzané vrátane dopravy.  

3. Predávajúci sa zaväzuje zaslať aktualizovaný ponukový list bezodkladne kupujúcemu na 

vedomie. 

4. Predávajúci je oprávnený vystavovať faktúry kupujúcemu jedenkrát mesačne. 

5. Kupujúci sa zaväzuje za riadne a včas dodaný tovar zaplatiť predávajúcemu vystavenú faktúru 

v lehote splatnosti bezhotovostnou platbou na základe faktúry.  

6. Splatnosť faktúr je 14 dní od dňa vystavenia faktúry. 

7. Zaplatením faktúry sa rozumie deň, kedy bola úhrada pripísaná na účet predávajúceho. 

8. Pre prípad omeškania úhrady faktúry kupujúcim si predávajúci môže uplatňovať úroky 

z omeškania po uplynutí doby splatnosti podľa platných právnych predpisov SR. 

 

V. Zodpovednosť za vady, záruka a reklamácie 

1. Predávajúci prehlasuje, že objednaný tovar bude v čase dodávky čerstvý, nesmie byť v čase 

dodávky prekročená prvá tretina doby spotreby odo dňa jeho výroby.  

2. Náklady na dopravu súvisiace s reklamovaným tovarom znáša v plnom rozsahu predávajúci. 

3. Pri reklamáciách vád budú zmluvné strany postupovať podľa §431 až § 456 Obchodného 

zákonníka. 

4. Zjavné vady je povinný kupujúci reklamovať pri preberaní tovaru, skryté vady je možné 

reklamovať v dobách spotreby uvedených na obale. 

5. Predávajúci sa zaväzuje uznanú reklamáciu vysporiadať dobropisom so splatnosťou 7 dní. 

 

VI. Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpísania  zmluvnými stranami. 

2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

3. Meniť obsah zmluvy je možné len písomne po vzájomnom dohovore zmluvných strán. 

4. Zmluvné strany môžu ukončiť platnosť zmluvy dohodou, resp. výpoveďou s mesačnou 

výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení 

výpovede druhej strane. Ukončenie platnosti tejto zmluvy nebude mať vplyv na práva 

a povinnosti zmluvných strán súvisiace s tovarom dodaným podľa uskutočnených objednávok. 

Príloha: Cenová ponuka 

 

V Kremnici dňa .....................................   V Lovči dňa  

 

Predávajúci:       Kupujúci: 

 

 

   

 ........................................................   ....................................................... 

  

 


