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Rámcová kúpna zmlu

uzatvorenávsúladesustanovením§269ods.2a§4O9anasl,zákonač.51311991Zb.Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,Obchodný zákonník")

medzi zmluvnými stranami:

Výpis z obchodného registra č. : Obchodný register OS Prešov, oddiel Sro, vložka: 20567lP
tel, fax: 0521 4313101 Recepcia
(d'alej len,,Predávajúci")

Predávajúci:
obchodné meno:
Sídlo:
tčo:
lČo DPH:
Bank. spojenie:
lBAN:
Zastúpený:

a

Kupujúci:
obchodné meno :

Sídlo :

tčo:
DlČ:
lč opH:
Bankové spojenie:
Zastúpený:
Výpis z obchodného registra č.
Tel.:
e-mail: /
(d'alej len,,Kupujúci")

HO&PE FAMILY, s r. o.
Priemyselná 4947, Poprad - Matejovce
44 360 991
sK2022672861
unicredit Bank
SK16 1111 0000 0o1o7267 1027
František Hossa - konatel, Mgr. Mária Pokrivčáková- prokurista

základná štolr s nstrůn b
č.lss,92552§OnmŇA

tČol3s(lsl6t0 DIcllmulm

l. Úvodné ustanovenia

1. Predmetná zmluva je rámcovou špecifikáciou dodacích,_ fakturačných, platobných, reklamačných
a iných podmienok, za ktoných Predávajúci dodáva a predáva predmet zmluvy Kupujúcemu a Kupujúci
preberá predmet zmluvy a je povinný zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu Predávajúcemu.
2. Ustanovenia tejto zmluvy sú súčast'ou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami,
ktorej predmetom je dodávka tovaru uvedeného v článku lll. tejto zmluvy a zmluvné strany sa pri plnení
kúpnej zmluvy zavězujú dodržiavať všetky ustanovenia tejto zmluvy.

ll. Uzatváranie jednotliv,ých kúpnych zmlúv

1. Kúpne zmluvy sa budú uzatvárat' formou telefonickej, osobnej, písomnej, faxovej alebo mailovej
objednávky a potvrdenia objednávky Predávajúcim, Predávajúci potvrdí prijatie objednávky pri jej prijatí
alebo inak oznámi potvrdenie prijatia objednávky ihned', najneskórdo 24 hodín od jejodoslaniazo strany
Kupujúceho. V rovnakom termíne oznámi Kupujúcemu nemožnosť plnenia, resp. krátenie objednávky.
V prípade, že Predávajúci v lehote do 24 hodín od odoslania objednávky zo strany Kupujúceho nepotvrdí
prijatie objednávky ani neoznámi prípadnú nemožnost'plnenia resp. krátenie objednávky, zmluvné strany
sa dohodli, že objednávka je potvrdená dňom jej doručenia Predávajúcemu. Objednávku tovaru musí
Kupujúci uskutočniť najneskór deň vopred a to do 14:00 hod.
2, Objednávka musí obsahovať najmá označenie Kupujúceho a Predávajúceho, označenie druhu tovaru
a množstva tovaru, deň a miesto dodania tovaru.
3. Kúpna zmluva na konkrétny tovar je uzatvorená potvrdením objednávky Kupujúceho uskutočnenej
v súlade s touto zmluvou. Na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy sa Predávajúci zavázuje dodat'
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KuPujúcemu tovar ŠPecifikovaný v objednávke Kupujúceho, previest, na kupujúceho vlastnícke právok nemu a kupujúci sa zavázuje zaplatit' kúpnu cenu vo'výške a )a podmienok uvedených v tejto zmluve.

!!l. Predmet kúpy

'1, Predmetom tejto zmlu_vyje obchodný tovar zProduktového katalógu Predávajúceho (d,alej len,,tovar.)s obsahom, ktorého sa Kupujúci oboznámil.
2, KuPujúci v jednotlivých objednávkach bližšie špecifikuje druh a množstvo tovaru z produktového
katalógu Predávajúceho.

lV. Kúpna cena a jej splatnost'

1. Kúpna cena na predmet kúpy podta
Predávajúceho platného v deň uskutočnenia
zmluvnými stranami dohodnuté inak.

článku lll. tejto zmluvy vychádza z aktuálneho cenníka
objednávky, ak nie je v tejto zmluve ustanovené alebo

2, KÚpna cena je vrátane 
. 
nákladov na prepravu tovaru do miesta dodania podta dopravných dispozíciíkupujúceho - fco rampa_ kupujúceho s povinnost'ou uvrozit táuár na náklady predávajúceho s použitímprepravnej techniky Predávajúceho (ak sa zmluvné straňy neoohodnú inak). ' - - --'J

3, Predávajúci vYstaví KuPujúcemu na každú samostatná potwoán,i objednávt<u účtovný daňový doklad _faktúru, ktorá slúži zároveň ako dodací list. Faktúra j; d;ruče;; ,(*;Ú;]n]J'".poroen" s dodanÝmtovarom, PríPadne v nasledujúcich 3 dňoch. Lehota ,pr"tnorii-uvstavenej faktúry 1"'Ž.Ž:'.7a^;;';';:doručenia faktúry.
4, KÚPnu cenu je KuPujúci Povinný zaplatit' Predávajúcemu v. leh_ote splatnosti vystavenej faktúry.V PríPade neuhradenia kúpnej ceny v doňodnutej tehote spiatnosti vzniká pÉJá;;ň"riru naror na úrokyzomeŠkania voČi Kupujúcemu Vo výške 0,057o zdlžnej'rurý- za každý deň omeškania a nárok naPauŠálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením póhi"áá'utv vo výške 1o,- € a to bez potrebyosobitného uPozornenia. V PríPade, ak bude Kupujúci s ,inraJou kúpnej ceny viac ako 5 dní po lehotesplatnosti, má predávajúciprávo na zmluvnú porůtúvo uyske sý", dlžnejsumy,
5, V PríPade dodania tclvaru na faktúru, nesrie oln voěl Ó.oá"a,igumu §resiaňnut,črastku .k...,,_ , 

^
ked' by celá Čiastka bola v dobe splatnosti. P_rekročit vysru ;ihu-ř_Ó.;,: #;;; ffio", len v prípade,že sa s predávajúcim dohodnú na inej výške úveroveno ramcá. Ak však takúto dohodu neuzatvoriaa kuPujúci PrekroČÍ Úverový rámec automaiicky pri ďalšej oooávŘá bude vystav"ny oořr"o na hotovostnúplatbu.
6, Zmluvné stranY sa dohodli, Že po dobu, po ktorú je kupujúci v omeškaní s platením kúpnej ceny, jePredávajúci oPrávnený pozastavit'kupujúcemu d'alšie áodávxý tóvaru na faktúru, tovar bude kupujúcemudodávaný na hotovostnú platbu.

V. Osobitné dojednania

]":j:o11'::i 1"^'Iť:IYfl'::T'!"9,t?1" bo|u:.vo výške Í- 
,o/o zobratu zaplatených faktúr v

ť:l;Tfj.::?:"'"T:,^:"-,',:,l]11T*1:o"g@-d"oř ,",n"j.;ř ř;;"j;H;;',řJili,:,*J
\il',\::*.5l,.l:t"j"l]t?,pl:::l1t_9y.:iv cjáfrý]ffií;""li, 

"ř;;;l";;jšř;';y";;##ffi"J;]
í?:'::::,"?:.uý^lo,:,": p.,:ťr: 

,!.:.9Ý l?!!Ý -fu;J k;ilJd;;;;il""il;;l ';:1;"T'l"oXl',
!:"j^Tio:,: ,i",?.,::_1ti"!t9.faktúr (.objem.ó", ói;ň', ;Ř;; ;.i;;; .,,.*v 

""o""ňo""úfiJ::ffil"#"?:::.:":f,:l,.r^:l,:."1y": tr:,l;:T; " í;ň9ii; ,rs-ň;_'ilá';:#;;;Ů:J;T,"siaca 
po

:::}'":'ll:§::::ri?"Y:rtálu, ák .a 
=.tuune strany ."Jonoono;;-k ř,;dá"';ii;il',:fi'fiJ;fiř;3.i:

Y3::1i',}j*i;":"i: l"_i:ll" l"l,adavky Kupuiúceho uskutočnenej po vzájomnej dohode

iÍfiť.:"#o.im 
bude Kupujúcemu doáaný do 15 dní odo d'ň",;"krň;;i"§.,.,ir,J#fi"§iffi']ii;

Kupujúcim.
2, Zmluvné stranY sa dohodli, Že Predávajúci móže do základu určeného pre výpočet bonusu podl,a tejtozmluvy nezahrnút'faktúry, ktoré kupujúci ňeuhradil v lehote sptátnosti.
3, Zmluvné stránY Pre svoje Potreby vzájomne.prehlasujú, že predmetná zmluva neobsahuje pre žiadnuzo zmluvných strán nePrimerané podmienky v obchodnýóh vzt'áhoch. Kupujúciie ŘonlJnym spotrebite;,oma tovar nenadobúda za ÚČelom jeho d'alŠieho predaja. Z tohto dóvodu plnenia poskytnuté Predávajúcim



Kupujúcemu nie sú v rozpore zo zákonom g neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch,
ktoných predmetom sú potraviny (zákon é.36212012 Z.Z. o neprimeraných podmienkach vobchodných
vzt'ahoch, ktoných predmetom sú potraviny),

V!. Miesto a čas dodania tovaru 
,

1. Predávajúci na vlastné náklady dodá tovar Kupujúcemu do miesta dodanie podta objednávky
Kupujúceho. Predávajúci zabezpečuje dodávku tovaru Kupujúcemu v pracovných dňoch v čase od 6:30
hod. do í5:00 hod., ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, Spolu stovarom odovzdá Kupujúcemu
doklady, ktoré sa na tovar vzťahujú a faktúru, ktorá slúži zároveň ako dodací list.
2. Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na Kupujúceho úplným zaplatením kúpnej ceny.
3. Predávajúcije povinný dodať tovar v termíne dohodnutom s Kupujúcim pri objednaní tovaru. V prípade
nemožnosti plnenia v dohodnutom termíne je povinný včas dohodnúť s Kupujúcim náhradný termín
dodania tovaru. Kupujúci má právo uskutočnenú objednávku zrušiť, ak sa na náhradnom termíne
s Predávajúcim nedohodne.

Vtl, Vady tovaru

1. Predávajúci sa zavázuje dodávať Kupujúcemu iba tovar, ktorý zodpovedá platným normám akosti
abalenia, je označený vzmysle všeobecne závázných právnych''predpisov aosobitných predpisov
týkajúcich sa podmienok výroby, dovozu, predaja a označovania, Predávajúci sa zavázuje kupujúcemu
dodať tovar, za predpokladu dodžania predpísaných dopravných a skladovacích podmienok, so záručnou
dobou minimálne 70% celkovej doby spotreby tovaru.
2. Predávajúcivyhlasuje, že ním dodávané tovary nie sú zat'ažené právom tretej osoby.
3, Kvalitatívne vady oznámi Kupujúci Predávajúcemu v rámci záručnej doby bezodkladne po ich zistení.
Kvantitatívne vady, ktoré móžu byť podta svojej povahy zistené okamžite pri preberaní tovaru, kontrolou
na mieste dodania, oznámi Kupujúci ihned' pri ich zistení. SkMé kvantitatívne vady, ktoré móžu byť
zistené po otvorení clbalových jednotiek budú oznámené Predávajúcemu ihned' po ich zistení. Predávajúci
je povinný do 5 pracovných dní odo dňa obdržania písomnej reklamácie oznámiť Kupujúcemu svoje
stanovisko o spósobe vyriešenia reklamácie, pokiaí sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak.
4. Nároky z vád tovaru, ktoré mohol Kupujúci zistiť pri prehliadke tovaru pri jeho preberaní zanikajú, ak si
ich Kupujúci neuplatní u Predávajúceho pri preberaní tovaru. Nároky z vád, ktoré Kupujúci nemohol
zistit' pri preberaní tovaru zanikajú, ak ich Kupujúci písomne neuplatní u Predávajúceho najneskór do 2
dní po ich zistení,

Vlll, Doba platnosti

1, Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma
zmluvnými stranami. Zmluva sa uzatvára na dobu:
- určitú oC,,,,,,:::::::::::::::::: dó. ......]...,....lll
- neurčitú
.--FKupujúcije oprávnený predmetnú zmluvu zverejniť na web portále.
2. Zmluvné strany móžu zmluvný vzťah ukoněiť dohodou alebo výpoved'ou. Zmluvu móže vypovedať
ktorákotvek zo zmluvných strán vjednomesačnej výpovednej lehote, ktorá sa počíta od prvého dňa
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhejzmluvnej strane.

lx. záv ereč né usta noven ia

1. Táto zmluva je podpísaná v dvoch vyhotoveniach, z ktoných každá zmluvná strana obdrží jedno.
Zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 546t2010 Z.z., ktorym sa dopíňa zákon č. 40t1964
Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktoným sa menia a OopÍRalr: niektoré zákony,
Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v plnom rozsahu i zverejnením podpisov podla
platných predpisov. Predmetná zmluva ruší a nahrádza predchádzajúce zmluvné dohody.



Kupujúcemu nie sú v rozpore zo zákonom g neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch,
ktoných predmetom sú potraviny (zákon é.36212012 Z.Z. o neprimeraných podmienkach vobchodných
vzt'ahoch, ktoných predmetom sú potraviny).

vl. Miesto a čas dodania tovaru

1. Predávajúci na vlastné náklady dodá tovar Kupujúcemu do miesta dodanie podla objednávky
Kupujúceho. Predávajúci zabezpečuje dodávku tovaru Kupujúcemu v pracovných dňoch v čase od 6:3Ó
hod. do 15:00 hod., ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Spolu stovarom odovzdá Kupujúcemu
doklady, ktoré sa na tovar vzťahujú a faktúru, ktorá slúži zároveň ako dodací list.
2. Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na Kupujúceňo úplným zaplatením kúpnej ceny.
3. Predávajúci je povinný dodať tovar v termíne dohodnutom s Kupujúcim pri objednaní tovaiu. V prípade
nemoŽnosti plnenia v dohodnutom termíne je povinný včas dohodnút' s Kupujúcim náhradný termín
dodania tovaru. Kupujúci má právo uskutočnenú objednávku zrušit', ak sa na náhradnom termíne
s Predávajúcim nedohodne.

Vll. Vady tovaru

1. Predávajúci sa zavázuje dodávať Kupujúcemu iba tovar, ktoný zgPpovedá platným normám akosti
a balenia, je označený v zmysle všeobecne závázných právnych §redpisov a osobitných predpisov
týkajúcich sa podmienok rnýroby, dovozu, predaja a označovania. Predávajúci sa zavázuje kupujúcemu
dodať tovar, za predpokladu dodžania predpísaných dopravných a skladovacích podmienok, so záručnou
dobou minimálne 70% celkovej doby spotreby tovaru.
2, Predávajúci vyhlasuje, že ním dodávané tovary nie sú zaťažené právom tretejosoby,
3. Kvalitatívne vady oznámi Kupujúci Predávajúcemu v rámci záručnej doby bezodkladne po ich zistení.
Kvantitatívne vady, ktoré móžu byť podla svojej povahy zistené okamžite pri preberaní tovaru, kontrolou
na mieste dodania, oznámi Kupujúci ihned' pri ich zistení, Skryté kvantitatívne vady, ktoré móžu byt'
zistené Po otvorení obalových jednotiek budú oznámené Predávajúcernu ihned' po ich zlstení. Predávajúci
je Povinný do 5 pracovných dní odo dňa obdržania písomnej reklamácie oznámiť Kupujúcemu svoje
stanovisko o spÓsobe vyriešenia reklamácie, pokial sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak.
4. Nároky z vád tovaru, ktoré mohol Kupujúci zistiť pri prehliadke tovaru pri jeho preberaní zanikajú, ak si
ich KuPujúci neuplatní u Predávajúceho pri preberaní tovaru. Nároky z vád, ktoré Kupujúci ňemohol
zistiť Pri preberaní tovaru zanikajú, ak ich Kupujúci písomne neuplatní u Predávajúceho najneskór do 2
dní po ich zistení.

Vlll. Doba pIatnosti

'1. Zm|uvné strany sa dohodli, že zmluva nadobúda platnosť a účinnost' dňom jej podpísania oboma
zmluvnými stranami. Zmluva sa uzatvára na dobu:
- určitú od,,,,,:::::::::::::::::.: do.::.::::::.:::::.::::
- neurčitú
KÚpffi oprávnený predmetnú zmluvu zverejnit'na web portále.
2 Zmluvné strany móžu zmluvný vzt'ah ukončit' dohodou alebo výpoveďou. Zmluvu móže vypovedať
ktorákolvek zo zmluvných strán v jednomesačnej výpovednej lehote, ktorá sa počíta od prvého dňa
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhejzmluvnej strane.

lx. záverečné ustanovenia

'1. Táto zmluva je podpísaná v dvoch vyhotoveniach, z ktoných každá zmluvná strana obdrží jedno.
Zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 546t2o1o Z.z., ktorym sa dopíňa zákon ě. 4011964
Zb, Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktoným sa meňia a Oopinalri niektoré zákony.
Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v plnom rozsahu izverelnením podpisov podřa
Platných Predpisov. Predmetná zmluva ruší a nahrádza predchádzajúce zmluvné dohody.
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2. Tálo zmluva sa uzatvára, riadi a posudzuje v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Bude
sa spravovať ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka. Vzťahy, ktoré vzniknú pri
realizácii tejto zmluvy medzi zmluvnými stranami a zmluva ich neupravuje sa budú riadit' ustanoveniami
vyššie uvedených všeobecne záv ázný ch p rávn ych pred pisov.
3. Akékoívek zmeny a doplnky predmetnej zmluvy a jej príloh musia byť urobené v písomnej forme.
4. Táto zmluva ruší a nahrádza všetky predchádzajúce zmluvné dohody.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto zmluvy riasne prečítali, jej obsahu porozumeli, s obsahom
tejto zmluvy súhlasia, táto zmluva vyjadruje ich slobodnú vólu a nebola uzatvorená v tiesni ani za
nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali.

V Poprade - Matejovciach an^ ..J,,.|.:!9.ý

fu4t

Zóth,lná štola s,nratenkou šholou
č.ffi,*a§ÉSOPonŇA

mawífl Dlewuwffi
.. . .. .. .. . ... ..í.+ .

Kupujúci | |

V

ý


