
Rámcová-kúpna zmluva 
Uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení 

neskorších zmien a doplnkov 
Rok 2019 - 2021 

 

Zmluvné strany: 

Predávajúci: 
 
Obchodné meno:   B&MK partners s.r.o.  

Sídlo: Hradska 33 Komjatice 941 06                          

IČO: 51167981    

DIČ:  2120619292                           

Zapísaný : V obchodnom registri   

Zastúpený:   Bibiana Štefanyová, Kristína Bajtoš  

Bankové spoj.: Slovenská sporitelna    

Číslo účtu: SK32 0900 0000 0051 6362 2640                 

E-mail:bmkpartners1@gmail.com 
 
 

Kupujúci: 
 
Obchodné meno:    Materská škola, Nábrežná 39, Nové Zámky  

– Školská jedáleň pri ZŠ  

Sídlo:      Nábrežná  39, 940 57  Nové Zámky                   

IČO:                      37961306  

IČDPH:     

Štatutárny zástupca:   Darina Hambalková– riaditeľka  školy 

Zastúpený:               

Bankové spoj.:       Prima Banka Nové Zámky 

Číslo účtu:                   393 526  9180 /5600 

IBAN:    SK 73 5600 0000 0039 3526 9180 

Číslo telef.:              035/ 6410182 
 
 
 

Uzatvárajú 

prostredníctvom svojich zástupcov kúpnu  zmluvu v tomto znení. 

 

Predmet zmluvy: 

Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar: potravinársky.  v množstve 

podľa potrieb kupujúceho. 

 

 

Dodanie tovaru: 



Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar špecifikovaný vyššie, odovzdať kupujúcemu 

doklady, ktoré sa k dodanému tovaru vzťahujú. Dodávka je splnená odovzdaním dohodnutého 

množstva tovaru na dohodnutom mieste a potvrdením dodacieho listu o prevzatí tovaru pečiatkou 

a podpisom kupujúceho, ktorého na tieto účely zastupuje Mária Nevidánska – vedúca školskej 

jedálne. 

 

Platnosť zmluvy: 

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od odo dňa jej podpísania na obdobie  24 mesiacov.  

Zmluvu je možné ukončiť: 

a. dohodou oboch strán ku dňu uvedeného v písomnej dohode; 

b. písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany bez uvedenia dôvodu, s 1-mesačnou 

výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť od nasledujúceho dňa po doručení 

písomnej výpovede. 

 

Cena dodávky: 

Kúpna cena dodaného tovaru sa určí podľa platných cenníkov predávajúceho v deň dodania tovaru. 

 

Platobné podmienky: 

Kupujúci je povinný za prevzatý tovar zaplatiť na základe faktúry vystavenej predávajúcim 

prevodom na bankový účet predávajúceho uvedený v tejto zmluve najneskôr do 21 dní od vystavenia 

faktúry. V prípade omeškania platby uplatní predávajúci voči kupujúcemu úrok z omeškania vo 

výške 0,04% z dlžnej sumy. 

 

Reklamácia tovaru: 

Za kvalitu dodaného tovaru zodpovedá predávajúci. Reklamácie na kvalitu dodaného tovaru treba 

nahlásiť dodávateľovi ešte pred skončením garančnej lehoty (resp. informovať o tom telefonicky). 

 

Záverečné ustanovenia: 

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 

Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať len formou písomného 

očíslovaného dodatku, ktorý bude podpísaný oboma zmluvnými stranami. Táto zmluva je 

vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie dostane každá zo zmluvných strán. 

V prípade akejkoľvek zmeny identifikačných údajov zmluvných strán uvedených v záhlaví tejto 

zmluvy, sú zmluvné strany povinné túto skutočnosť vopred písomne oznámiť druhej zmluvnej 

strane. 

Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva je podpisovaná podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni 

alebo za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, že si ju riadne prečítali a súhlasia s celým 

jej obsahom. 

 

V                                         ,  dňa __________ V  Nových Zámkoch,  dňa __________ 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

za predávajúceho 

 

 

 

 

 

                                                 riaditeľka  školy 

za kupujúceho 

  

 


