
Rámcová kúpna zmluva 
 

uzatvorená v súlade s ustanovením § 269 ods. 2 a § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)  

 

 

ČL.I 

Zmluvné strany 

 

Predávajúci:  Bigimi, s.r.o. 

  Nábrežie Hornádu 11/5 

                        052 01 Spišská Nová Ves 

  IČO: 44467613 

  DIČ: SK 2022716421 

  Bankové spojenie:  

  Číslo účtu: 

                        Štatutárny orgán: JUDr. Milan Biganič, konateľ spoločnosti 

                                                     Mgr. Branislav Biganič, konateľ spoločnosti 

                        Tel. fax :053/429 7368               

                       (ďalej len „Predávajúci“) 

                        

 

Kupujúci: Social.Trans, n.o. 

  Jarná 23 

  053 61 Spišské Vlachy 

  IČO: 35581654 

  DIČ: 2022224732 

                        Bankové spojenie :   

                        Číslo účtu: 

                        Štatutárny orgán : Mgr. Pavol Maliňák - riaditeľ 

                        Tel. fax : 0903608245 

                        (ďalej len „Kupujúci“) 

 

 

ČL. II 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok  Predávajúceho dodávať Obilniny, zemiaky, zeleniny,     

ovocie a orechy podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy na základe verejného obstarávania postupom podľa 

§ 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní, ktoré bolo vyhlásené dňa 04.01.2017. 

2. Kupujúci v jednotlivých objednávkach bližšie špecifikuje druh a množstvo tovaru.  

 

 

ČL. III 

Kúpna cena, platobné a fakturačné vzťahy 

 

1. Kúpna cena na predmet kúpy podľa článku III. tejto zmluvy je uvedená v prílohe č. 1 k tejto 

     zmluve. Predávajúci garantuje kúpnu cenu na obdobie uvedené v prílohe č. 1 k tejto zmluve. 

2. Platby za dodávky podľa tejto zmluvy sa uskutočnia na podklade potvrdených dodacích 

     listov. Spôsob platby je dohodnutý zmluvnými stranami na fakturácii za dodaný tovar. 

3. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť fakturovanú cenu predávajúcemu v lehote 14 dní od fakturácie. 

 



 

ČL. IV 

Miesto a čas dodania tovaru 

 

1. Predávajúci na vlastné náklady dodá tovar Kupujúcemu do miesta dodania podľa objednávky     

    Kupujúceho. Predávajúci zabezpečuje dodávku tovaru  Kupujúcemu v pracovných dňoch v čase  

    od 6:30 hod. do 15:00 hod., ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Spolu s tovarom 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 momentom jeho prevzatia  

    Kupujúcim. 

3. Predávajúci je 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. 

 

 

ČL. V 

Doba platnosti 

 

1.  Kúpna zmluva je platná dňom jej podpísania a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia  

     na webovom sídle kupujúceho.  Zmluva sa uzatvára do 31.01.2018 od nadobudnutia účinnosti  

    alebo do vyčerpania finančného limitu určeného ako celková cena zákazky v prílohe č.1 

2. Zmluvné strany môžu zmluvný vzťah ukončiť dohodou alebo výpoveďou. Zmluvu môže   

    vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán v jednomesačnej výpovednej lehote, ktorá sa počíta  

    od prvého dňa kalendárneho mesiaca  nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej  

    strane. 

 

 

ČL. VI 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Práva a povinnosti obidvoch zmluvných strán, vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka, pokiaľ nie je v tejto zmluve ustanovené inak. 

2. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každý účastník zmluvy dostane jeden 

rovnopis. 

3. Kúpna cena sa môže meniť len dodatkom o zmene ceny a musí byť odsúhlasená obidvoma 

stranami. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto zmluvy  riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, 

s obsahom tejto zmluvy súhlasia, táto zmluva vyjadruje  ich slobodnú vôľu a nebola uzatvorená 

v tiesni ani za nápadne  nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne 

podpisujú.    

 

 

V Spišskej Novej Vsi, dňa 31.01.2017                                    V Spišských Vlachoch, dňa 31.01.2017 

 

 

 

 

 

Predávajúci: …....................................   Kupujúci:........................................ 

 

 


