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R á m c o v á k ú p n a z m l u v a 
uzatvorená podľa ustanovenia § 409 a násl. Obchodného zákonníka 

Zmluvné strany: 

1. Predávajúci: TOP CATERING s.r.o 
Rastislavova 3 
040 01 Košice 
IČO: 44836171 
IČ DPH: SK2022844472 
Účet: SK79 7500 0000 0040 2411 5695 
SWIFT:CEKOSKBX 
Konateľ: Ivan Juráš 

2. Kupujúci: Základná škola s materskou školou 
Pod Lesíkom 19 
08222 Šarišské Michaľany 
IČO: 36158101 
DIČ: 2021364950 

Zastúpená: 
Kontaktná osoba: 

Zmluvné strany sa dobrovoľne, slobodne a bez nátlaku dohodli na tomto obsahu 
zmluvy. 

I. PREDMET ZMLUVY 

Predmetom zmluvy je dodávka potravinárskeho tovaru, ktorý má predávajúci vo 
veľkoobchodnom sklade v rozsahu aktuálnej ponuky, resp. tovar podľa 
špecifikácie. 

II. MNOŽSTVO, OBJEDNÁVKA 

Kupujúci predkladá predávajúcemu telefonické, osobné objednávky na druh a na 
množstvo. Predávajúci potvrdí objednávku v rozsahu možnosti zásob. 

II. PLNENIE 

Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy v množstve a druhu podľa 
odsúhlasenej objednávky. Predávajúci sa zaväzuje, že bude dodávať iba tovar, 
ktorý bude spĺňať zásady pre zvýšenie bezpečnosti a kvality nakupovaných 
potravín pre hromadné stravovanie. 
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Kupujúci sa zaväzuje odobrať predmet zmluvy podľa objednávky a zaplatiť zaň 
kúpnu cenu. Ak kupujúci neodoberie predmet zmluvy v rozsahu potvrdenej 
objednávky, zodpovedá za škodu, ktorá týmto vznikne predávajúcemu. 

IV. MIESTO PLNENIA 

Školská jedáleň pri ZS s MS, Pod Lesíkom 19, Šarišské Michaľany 
Kupujúci je povinný predmet zmluvy bezodkladne prebrať, prevzaté množstvo 
a kvalitu potvrdiť na dodacom liste svojím podpisom. 

V. DOPRAVA 

Predávajúci dopraví tovar na svoje náklady do miesta určenia, ak to kupujúci 
vyžaduje a vtedy keď to bude pre predávajúceho efektívne. 

VI. KÚPNA CENA 

Kúpna cena bude stanovená cenníkom v čase jednotlivých dodávok. Kupujúci 
uhradí kúpnu cenu po prevzatí tovaru na základe faktúry od predávajúceho do 
14 kalendárnych dní. 

VII. INÉ DOJEDNANIA 

Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory z tejto zmluvy budú riešiť 
dohodou. 

Zmluva sa uzatvára na dobu od 01.01.2018 na neurčito a nadobúda platnosť 
dňom podpisu oboch strán. Platnosť zmluvy môže byť ukončená dohodou, alebo 
vypovedaním ktorejkoľvek zmluvnej strany pre danú zmluvnú stranu 
dôvodným. 

Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, zmluvné strany obdržia po 1 ks. 

V Košiciach dňa: 

Konateľ 

Ivan Juráš 


