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Rámcová zmluva o dodávke tovaru
uzatvorená medzi
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Dátum:

Walker s.r.o
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Vybavuje:
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DIČ: 2020104229

Zariadenie pre seniorov a domov sociáiných služieb ÚSMEV
Osiková 26
01007
Žilina
IČO: 00647713

DIČ:2020638939

IČ DPH: SK2020638939

Článok l.
Predmet zmluvy
•
2.

Predmetom zmluvy je dodávka vajec odberateľovi za podmienok dohodnutých v
tejto zmluve.
Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar v štandardnej kvalite. Odberateľ sa zaväzuje
prevziať tovar v objednanom

množstve.

Článok II.
Miesto dodania
Dodávateľ sa zaväzuje objednaný tovar dodať na miesto určenia
Článok III.
Kvalita a reklamácie
•

Dodávateľ zodpovedá za kvalitu a kompletnosť

•

Oprávnené reklamácie dodávateľ vybaví výmenou v lehote 14 kalendárnych dní od
obdržania tovaru od odberateľa. Reklamácia musí mať písomnú podobu.

dodávaného tovaru.

Článok IV.
Cena a platobné podmienky
•

Cena sa bude upresňovať na základe vývoja ceny vajec na trhu, ktorá sa bude
mesačne odsúhlasovať.

•

Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť za objednaný tovar v lehote uvedenej na faktúre.

•

V prípade omeškania dodávateľa s dodávkou tovaru, je odberateľ oprávnený
účtovať úroky z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z hodnoty
objednávky bez DPH.

•

V prípade omeškania platby sa zmluvné strany dohodli, že dodávateľ môže účtovať
úroky z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.
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IČ DPH: SK2020104229
zastúpená: Janka Kozaňáková, konateľ
Odberateľ:

l

ČlánokV.
Záverečné ustanovenia
•

Vzťahy neupravené v tejto zmluve sa budú riadiť ustanoveniami
zákonníka a Občianskeho zákonníka.

•

Všetky zmeny k tejto zmluve je potrebné vykonať písomnou formou za súhlasu
obidvoch zmluvných strán.

•

Zmluvu možno vypovedať aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je
trojmesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení
výpovede. Počas výpovednej

•

•

Obchodného

lehoty sú zmluvné strany viazané touto zmluvou,

okrem prípadu, že sa dohodnú inak.
Dodávateľ si vyhradzuje právo v prípade závažného, opätovného porušovania
ustanovení tejto zmluvy okamžite jednostranne odstúpiť od zmluvy doporučeným
písomným oznámením odberateľovi,
pričom povinnosti obidvoch zmluvných strán,
vyplývajúce z tejto zmluvy ostávajú ku dňu odstúpenia nedotknuté.
Zmluva bola vyhotovená

v dvoch rovnopisoch,

pričom každá zo zmluvných strán

obdržala po jednom výtlačku.
•

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a
uzatvára sa na dobu neurčitú.
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