
Predávajúci:

obchodné meno:

sídlo:

zapísaný v:

tČo:

lČ opn:
štatutárny orgán:

zastúpená:

bankové spojenie:

číslo účtu:

lBAN:

BlC (SWlFT):

(dhlej ako,,Ptedávajtíci')

Kupujtíci:

Názov:

sídlo:

lČ0:
DlČ:

v zastúpení:

bankové spojenie:

lBAN:

(dhlej ako,,Kupujtíci")
(dhlej spoločne ako,,Zmtuvné strany")

ó.l
tjvooruÉ USTANoVENIA

ÚČebm tejto KÚpnej zmluvy je vytvorenie rámca pre vzájomne prospešnrj obchodnú spoluprácu Zmluvných strán. Zmluvné
strany sa týmto zavžujtj, že budú vzájomne komunikovat'so záujmom a rešpeKom tak, aby sa ich vzájomný partnerský
vzthh mohol dlhodobo rozvíjatl

Táto KÚpna zmluva upravuje práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré sa budú aplikovat' na jednotlivé kúpne zmlurry, ktoré
budú Zmluvné strany uzatvárat'na žiadost'Kupujúceho podl'a čl, lll. tejto Kúpnej zmluvy.

Predávajúci ako podnikatel§lcý subjeK prehlasuje, že ním ponúkaný tovar - potraviny a služby spojené s predajom tovaru,
spÍňa kvalitatívne vlastnostivzmysle platného Potravinového kódexu SR aprávne závuných noriem vzthhujricich sa na
prísluŠný druh tovaru, AkákolVek potravina dodávatel'a sa dhlej spoločne označuje iba ako ,,tovar".

Rámcová kúpna zmluva
(dálej len ako,,Zmluvď)

uzatvorenávzmysle§269ods.2a§4O9anasl.zákonač.513/1991Zb.obchodnýzákonníkvplat.znení

medzi zmluvnými stranami:

LUNYS, s.r.o.

Hlavná 4512/96, 059 51 Poprad

Obchodný register OS Prešov, odd: Sro, vložka č. L2769lP
36 472549
sK2020019518

Peter Kaňuk, konatel' spoločnosti

Stanislav Petrula, konatel' spoločnosti

Rastislavom Bohunčákom, MBA, riaditelbm pobočky

VÚB, a,s.

1779054954/0200

SK7402000000001779054954

sUBASKBX

Materská škola

Suvorovova 2 7 97 l2o, 010 01 Žilina

37905112

202l2906t2
Mgr. Emília Chovancová, riaditelka

Prima banka, a.s.

sK04 5600 0000 0003 3037 5032
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illl.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy je závázok Predávajriceho dodávat' Kupujúcemu tovar podlh samostatných ob|ednávok
KupujÚceho za podmienok uvedených v tejto Zmluve a závázok Kupujúceho tovar dodaný Predávajúcim prevziat,
a zaplatit'zaň dohodnutrj kúpnu cenu.

čl. nl.

oBJEDNÁVKY

Predávajúci sa zavŽuje dodávat'KupujÚcemu tovar na základe osobitných kúpnych zmlúv uzafuorených vo íorme
objednávok KuPujúceho, koré boli Predávajúcim akceptované, objednávka a/alebo osobitná kúpna zmluva
uzafuorená medzi zmluvnými stranami vo veci predaja tovaru v zmysle tejto zmluvy sa dálej pre ríčelyiejto zmluvy
označuje len ako,,objednávkď'.
Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujrjci je oprávnený objednávat'tovar nasledovnou íormou:

a) telefonicky prostredníctvom,,call centrď' Predávajúceho,
b) elehronicky prostredníctvom e-mailu zaslaného na niektorú z e-mailových adries ,,call centrď,

Predávajúceho,

c) osobne Kupujricim prostrednícfuom obchodného zástupcu predávajúceho,

d) osobne Kupujrícim v prevádzke Predávajúceho,
e) prostrednícfuom E - shopu predávajúceho

kupujúcim zrealizovaná objednávka musíobsahovat'nasledujrice náležitosti:
a) druh objednaného tovaru deíinovaný podlh aKuálneho Zoznamu dodávaného tovaru, honý bol

Kupujúcemu predložený Predávajricim,
b) mnoŽstvo objednaného tovaru v príslušných merných jednotkách uvedených v Zozname

dodávaného tovaru,

c) miesto (adresa) dodania tovaru,

d) čas dodaniatovaru,

e) požadovaná trieda akosti/kvality tovaru,
Í) dátum vYstavenia objednávky, vprípade elektronickej objednávky móže vyplývať zjej

odoslania,
g) meno osoby, ktorá objednávku vystavila,
h) iné skutoČnosti pokial'sú pre kupujúceho rozhodujúce a ich úprava nevyplýva z tejto zmluvy ani

z obchodnej praxe zaužívanej medzi nimi počas plnenia tejto zmluvy.
K uzatvoreniu kúPnej zmluvy postačuje vystavenie objednávky zo strany Kupujriceho ajej akceptovanie íaktickým
plnením Predávajriceho resp. vystavením íahríry zo strany Predávajriceho. obe strany považujú takto
akceptovanú objednávku za kúpnu zmluvu.

ó. v.
čns oooRtltA ToVARU KUpUJtJoM

Predávajúci berie na vedomie, že včasné dodanie tovaru je pre Kupujriceho vzhlhdom na charakter a účel tovaru
základnou podmienkou riadneho plnenia zo strany Predávajrlceho. V nadvžnosti na túto skutočnost, sa
Predávajúci zavázuje dodat'KupujrÍcemu tovar v čase určenom v objednávke. V prípadoch, ked,Predávajúci nie je
schoPný dodat' KuPujúcemu objednaný tovar v čase ním určenom, je o tom povinný bezodkladne iníormovat,
Kupujúceho.

ilv.
MlEsTo DoDANIA ToVARU

KuPujúci je Povinný Prevziat'riadne a včas dodaný tovar, honý mu predávajrici v určenom čase doručil na vopred
urČené miesto jeho dodania. Miestom dodania tovaru je prevádzka Kupujríceho, pokial, Kupujúci neuvedie
v objednávke iné miesto dodania tovaru, koré je pre predávajrjceho záviizné.
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ó.vl.
PODMIENKY PREBERANIA TOVARU

KuPujúci je Povinný na PoŽiadanie Predávajúceho písomne pofurdit'prevzatie tovaru pri splnení každej dohodnutej
dodávky na prísluŠnom dodacom liste s uvedením mena a priezviska osoby, ktorá tovar od Predávajrjceho
prebrala. Tovar sa považuje za dodaný riadnym potvrdením dodacieho listu.
NebezPeČenstvo ŠkodY na tovare prechádza na Kupujriceho v čase, ked'prevezme tovar od predávajúceho, alebo
ak tak neurobÍ vČas, v Čase, ked'mu Predávajúci umožní nakladat's tovarom podl,a objednávry v dase a mieste
urČenom KuPujticim, alebo ked'Kupujrici odmietne riadne a včas ponúknuté plnenie prijati
KuPujtici je oPrávnený odmietnut'prevzatie tovaru, ktor,ý si neobjednal a/alebo, rtoý nespína podmienky uvedené
v PrÍsluŠnej objednávke a/alebo v tejto Zmluve, a/alebo tovaru, pri ktorého dodávke neboli dodržané podmienky
uvedené v príslušnej objednávke a/alebo tejto Zmluve,

čl. vll.
KtjPNA CENA A PLAToBNÉ PoDMIENKY

Dodaním tovaru do miesta dodania vzniká kupujúcemu povinnost,zaplatit,predávajúcemu dohodnutrí kúpnu cenu
dodaného tovaru vyČÍslenú na základe cenníka tovaru platného v čase uskutočnenia objednávky.
Predávajúci sa zaviizuje zasielat' Kupujrícemu aktuálny cenník vždy v posledný týždeň piíslušného mesiaca
s platnostbu na celý nasledujrici mesiac.
Ak sa zmluvné stranY voPred nedohodnú na platbe v hotovosti pri dodaní tovaru, zavázuje sa Kupujrjci zaplat1,
Predávajúcemu kúPnu cenu dodaného tovaru na základe rjčtovného dokladu (íaktúra rásp. záohóva íakrjra)
vYstaveného PredávajrÍcim a doruČeného Kupujúcemu, Neoddelitelhou prílohou vystaveného rjčtovného dokladu je
dodací list potvrdený oprávnenými osobami Kupujríceho. Faktúra vystavená Kupujúcemu musí obsahovať všetky
náleŽitosti stanovené Právnym poriadkom Slovenskej republiky a musí byt,v súlade s touto Zmluvou. V opačnom
PrÍPade má KuPujúci Právo vadnÚ Íaktúru Predávajúcemu váit' na opravu. pre odstránenie prípadných
PochYbností PlatÍ, Že aŽ do doruČenia opravenej íaktúry Kupujrlcemu nie je Kupujúci v omeškaní s rjhradou.
SPlatnost'Íakttlry je 14 dní odo dňa jej vystavenia Kupujúcemu, pokial, nebude vo íakrjre uvedený iný termín
splatnosti.

Zmluvné strany sa dohodli, Že bez zaplatenia prvej íaktúry za tzu. prvozávoz, nie je dhlšie objednanie tovaru a jeho
dodanie možné.

ÚnraOa Íakúry zo stranY Kupujúceho sa považuje za včas vykonanrj, ak bola íahurovaná suma najneskór
v posledný deň jej splatnosti pripísaná na bankov,ý ričet Predávajúceho,
V PríPade omeŠkania KuPujúceho s úhradou krJpnej ceny tovaru je predávajúci oprávnený pozastavit, dálšie
dodávky tovaru, a to až do Úplného zaplatenia dlžnej sumy vrátane príslušensfua kupujúcim a/alebo prí dodaní
dhlšieho tovaru požadovat'zaplatenie kúpnej ceny tovaru v,ýlučne v hotovosti,
V PríPade omeŠkania KuPujúceho so zaplatením kúpnej ceny tovaru je predávajúci oprávnený požadovat,
zaPlatenie Úroku z omeŠkania vo rnýške 0,Lo/ozdlžnej sumy za každý ?izačatý deň omeškania.
zmluvné strany sa dohodli, Že sú oprávnené jednostranne započítat,vzájomné závťtzky a pohlhdávky, ktoré vznikli
zmluvným stranám z ich zmluvného vzt'ahu bez potreby získania sríhlasu druhej zmluvnej strany.

čl. vlll.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU

zmluvné strany sa pri zodpovednosti za vady tovaru a nárokov z nich vyplývajúcich budrí riadit,ustanoveniami §
422 anasl Obchodného zákonníka,
Predávajúci sa zavŽuje kupujúcemu dodat' tovar, za predpokladu dodržania predpísaných dopravných
a skladovacích podmienok v zmysle platných právnych predpisov so záručnou dobou minimálne 2/3 celkovej doby
spotreby tovaru.

V PríPade, ak tovar vykazuje vady, Kupujtici má právo v záručnej dobe uplatnit' voči predávajrícemu nárok na
odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar t,j, náhradné plnenie zo strany prádávajúceho, a to
v lehote jednej (1) hodiny od momentu prijatia reklamácie, pokial'sa zmluvné strany nedohodli inak,
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(4)

(5)

(6)

KuPujúci je povinný reklamovat'vady dodaného tovaru písomne do 24 hodín od prevzatia tovaru okrem zjavných
vád, t.j. mnoŽstva, druhu a viditelhého poŠkodenia, koré je povinný reklamovat, ihned,zápisom v dodacom liste,
inak Kupujúci stráca nároky zo zodpovednosti Predávajúceho za vady.
Predávajúci nenesie zodpovednost'za vady, ktoré boli spósobené Kupujr]cim používaním tovaru v rozpore so
záruČnými Podmienkami a obvyklým spósobom užívania, nesprávnym uskladnením a nevhodnou manipuláciou
s tOVarOm,

Akákolvek reklamácia nemá vplyv na povinnost'kupujúceho na úhradu kúpnej ceny tovaru.

čt. x.
OKOLNOSTI VYLUČUJIiCE ZODPOVEDNOSŤ

Predávajúci nezodPovedá za Škodu, ktorri by mohol spósobitl resp. spósobil druhej zmluvnej strane porušením
Povinností Podl'a zmluvy v prípade, ak to bolo spósobené dóvodmi, za ktoré daná zmluvná strana (predávajrjci)
nenesie zodpovednostl a ktoré ani pri vynaložení dostupnej starostlivosti nemohla ovplyvnit] n4ma z dóvodu
vojnY, Štrajku akéhokolVek druhu, prerušením dodávok energií, materiálov, či nedodaním resi. nevčasným
dodaním potrebného tovaru zo strany dodávatelbv predávajriceho.
Zodpovednost' nevyluČuje prekáŽka, Korá vznikla až v čase, ked'povinná strana bola v omeškaní s plnením svojej
povinnosti.

Dotknutá zmluvná strana, ktorá má vedomost'o okolnostiach popísaných v bode č. 9.1. tejto Zmluvy, je povinná
bezodkladne inÍormovat' druhú stranu o ich vzniku a o dóvodoch, pre ktoré nebude schopná pinit, si svoje
Povinnosti Podla zmluvy. V prípade, že tieto dóvody pominú, bude dotknutá zmluvná strana o tom opátovne
iníormovat'druhú stranu a zároveň bude pokračovat'v plnení povinností podlh zmluvy.
Pokial' bY okolnost' brániaca v riadnom plnení tejto Zmluvy popísaná ako ,,vyššie moc" trvala bez prerušenia viac
ako 1 mesiac, mákaŽdázmluvná strana právo ukončit'túto zmluvu formou odsttlpenia od zmluvy.
okolnosti vyluČujúce zodpovednost'oslobodzujú povinnú stranu od povinnosti uhradit,škodu, zmluvnú pokutu a iné
zmluvne dohodnuté sankcie.

ÚČinky okolností vyluČujrJcich zodpovednost' sú obmedzené iba na dobu, pokial, trvá prekážka, s Korou sú tieto
účinky spojené.

čl x.
OBALY A BALENIE

Objednaný tovar bude balený obvyklým spósobom tak, aby nedošlo kjeho poškodeniu počas prepravy. použité
obaly sú urČené na jedn orázové pouŽitie, pokial' nie je dohodnuté inak. Pokial, Predávajrlci dodal Kupujúcemu tovar
sPoloČne s obalmi Vratného charakteru (prepravky, palety, sudy a iné vratné nádoby či obaly - dhlej spoločne len
ako ,yratné obalý) vráti kupujtici vratné obaly výrnenným spósobom vždy v rovnakom počte, alebo podl,a dohody
s Kupujtícim, najneskór však do 60 dníod ich obdržania.
V PríPade, ak Kupujtlci nevráti Predávajrícemu odovzdaný počet vratných obalov, bude mu zo strany
Predávajúceho vYÚČtovaná suma zodpovedajrica hodnote vratných obalov, pričom pre tento prípad sa zmluvné
stranY dohodli, Že ÍinanČná hodnota vratného obalu je 10 Eur bez DpH. Vztáh dohodnutý v tomto článku je
zmluvou o uýPoŽiČke Podlh § 659 a nasl, ObČianskeho zákonníka, v rámci ktorého predávajrjci ako požičiavatel,
bezplatne prenecháva vratné obaly po dobu dohodnutú V tomto bode na riadne užívanie Kupujrjcemu a Kupujrlci
ako uypožičiavatel'tento predmet užívania bez výhrad prijíma.

Pre ÚČelY uPlatňovania systému výmeny vratných obalov v zmysle vyššie uvedených ustanovení odovzdáva
Predávajúci Kupujúcemu ... kusov vratných obalov,

ó.xl
RIEŠENIE sPoRoV

Zmluvné strany tejto zmluvy sa dohodli, Že vŠetky spory, ktoré medzi nimi vzniknrj z právnych vzthhov vzniknutých
na základe tejto zmluvy alebo stjvisiacich s touto zmluvou, vrátane sporov o platnosti uýklad a zánik tejto
zmluvY, ako aj spory, Koré vzniknú z iných právnych vzt?lhov vzniknutých pred podpisom zmluvy, budrj riešené
Pred VŠeobecným Rozhodcovslcým súdom SR, Dunajská 8, 811 08 Bratislava, lčo: 37 814 681(dhlej len
,,rozhodcovský súd") jediným rozhodcom podlh vnritorných predpisov rozhodcovského súdu, strany sa týmto
dohodli na dodatoČnom doplnení právomoci rozhodcovského súdu k predošlým právnym vzt,aňom medzi
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(2)

(3)

(4)
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stranami, Rozhodcu ustanovuje a vymenuje rozhodcovslcý súd. Rozhodnutie rozhodcovského súdu bude pre
stranY koneČné azávězné, Strany sa uýslovne dohodli na možnosti srldu v zmysle ust. § 22a ods, 1 zákona č.
24412002Z, z,, o rozhodcovskom konaní.

il xll.
pRÁvNA zÁvAztrtosŤ zMLuvy

(1) Táto zmluva sa uzatvára na dobu neulčittí odo dňa podpisu tejto Zmluvy oboma zmluvnýmistranami.(2) Zmluvné stranY sa dohodli, Že túto zmluvu možno ukončit'dohodou zmluvných strán, odstúpením od zmluvy a
vypovedaním zmluvy.

(3) Zmluvná strana má Právo od tejto zmluvy odsttipit'v prípade, ak druhá zmluvná strana porušila svoju povinnost,
vYPlývajúcu z tejto zmluvy a toto poruŠenie neodstránila ani napriek písomnej v,ýzve v stanovenej lehote, ktorá
nesmie bYt'kratŠia ako 7 dnÍ. Odstrjpením od zmluvy táto zmluva zaniká dňom doručenia písomného odstúpenia
od zmluvy druhej zmluvnej strane. odstrÍpením od zmluvy sa nerušia povinnosti zmluvrrých strán vyplývajríce
z tejto zmluvy, koré vznikli pred doručením odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej sťane.(4) Zmluvu moŽno ukonČit' písomnou rrýpoved'ou aj bez udania dóvodu, pričom r{povedná doba je jeden mesiac
a zaČÍna PlYnút' Pnrým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v korom bola uýpoved,doručená
druhej zmluvnej strane. Vypovedaním zmluvy sa nerušia povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy,
ktoré vznikli pred doručením rnýpovede druhej zmluvnej strane,

ó.xltt.
všeoeecNÉ A zÁvEREčNÉ usrRruoverutn

(1) Zmluvné stranY sa dohodli, Že právne vzthhy neupravené touto zmluvou sa spravujrj príslušnými ustanoveniami
zákona Č, 513/1991 Zb, Obchodného zákonníka atiež príslušnými všeobecne závěznými pnávnymi predpismi
Slovenskej republiky.

(2) AkékolVek zmenY alebo dodatky tejto zmluvy musia byt' vyhotovené písomnou íormou a schválené podpisom
obidvoch zmluvných strán.

(3) Prílohy tejto Zmluvy sú jej neoddelitelhou srjčastbu.
(4) Táto zmluva nadobúda Platnost'dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a rjčinnost,dňom nasledujrícim po

dnijej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
(5) VŠetkY inÍormácie o obchodných podmienkach vyplývajúce z tejto Zmluvy a dhlšie iníormácie, Koré sa zmluvné

strany dozvedia v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, rovnako ako iníormácie, ktoré viedli k uzavretiu tejto Zmluvy,
bez ohlhdu na skutočnostl či bola zmluva uzavretá, sú považované za dóverné, zmluvné strany sa zavázď1(l,že
tieto dÓverné inÍormácie nezverejnia tretej osobe. V prípade, že niektorá zo zmluvných strán poruší túto povinnost]
na základe dohodY zmluvných strán dójde k podstatnému porušeniu tejto Zmluvy s právom odstúpenia od Zmluvy
a s právom domáhat'sa náhrady škody podla § 271 obchodného zákonníka,(6) Zmluva je uzatvorená v dvoch vyhotoveniach s platnostbu originálu pre každú zmluvnú stranu, z ktor,ých každá
zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.

(7) Zmluvné stranY vyhlasujú Že sa na tomto právnom úkone dohodli dobrovolhe, že ich prejav vóle je slobodn ý,véžny
a zrozumitelhý, sú sPÓsobilé na právne úkony, trJto Zmluvu si prečítali, jej znenie je v plnom srjlade s ich vóbÚ,
a na znak súhlasu s touto Zmluvou ju potvrdzujú svojimi podpismi.

V Poprade dňa /v/
Za predávajúceho: Za kupujúceho:

{vlA íER§r "
s..
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