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RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA 

uzavretá dnešného dňa v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka medzi: 

TROPICO Juice, s.r.o. Radlinského 1727 / 49, 026 01 Dolný Kubín 

IČO: 36621048 

DIČ:2021773182 

IČ DPH: SK2021773182 

Konateľ: Mgr.Ľuboš Macík 

B U : ČSOB B A N K A 4001125196/7500 

Tel: 0907 803 174 

E-mail: info@tropico.sk 

ďalej len predávajúci 

a 

KRÚ MV SR BYSTRÁ Sídlo spol. Jánska dolina 2127,03203 L.Ján 

IČO: 00735540 

DIČ:2021783368 

IČ DPH: SK2021783368 

BÚ:7000174010/8180 
E-mail: vrlikova@krubystra.sk 

v zastúpení: JUDr.Ladislav Hrobárik 

Prevádzka: 

ďalej len kupujúci 

za nasledovných podmienok: 

I. 

PREDMET ZMLUVY 

Na základe tejto zmluvy sa zaväzuje predávajúci dodávať kupujúcemu všetky druhy 
nápojov, ktoré predávajúci vyrába alebo bude vyrábať (ďalej len „tovar"), v sortimente a 
v množstve podľa špecifikácie v jednotlivých objednávkach a kupujúci sa za to zaväzuje 
zaplatiť kúpnu cenu. 

Zmluvné strany sa dohodli, že jednotlivé dodávky tovaru budú uskutočnené na základe 
písomných objednávok kupujúceho, v ktorej tento uvedie aký tovar, v akom množstve, 
v akom čase a na aké miesto požaduje dodať, v zmysle podmienok dohodnutých v tejto 
zmluve. 
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Objednávku kupujúci doručí predávajúcemu prostredníctvom telefonátu alebo e-mailu 
uvedeného v hlavičke predávajúceho. 

Predávajúci je povinný vyjadriť sa k objednávke v telefonickom rozhovore alebo v e-
maily, a to buď objednávku potvrdí alebo navrhne zmeny podmienok uvedených v 
objednávke. V prípade, ak predávajúci objednávku z akýchkoľvek dôvodov neakceptuje, 
zašle bezodkladne kupujúcemu zmenenú objednávku e-mailom alebo informuje telefonicky a 
zmluvné vzťahy sa ďalej spravujú ust. §43 a nasl. Občianskeho zákonníka. 

V prípade akceptácie objednávky je predávajúci povinný v dohodnutej lehote dodať 
kupujúcemu ním požadovaný tovar a účtovné doklady (faktúra, dodací list), pričom kupujúci 
sa zaväzuje dodaný tovar riadne prevziať a zaplatiť kúpnu cenu tak, ako je to ďalej v tejto 
zmluve uvedené. Jednotlivá kúpna zmluva je uzavretá momentom doručenia akceptácie 
objednávky kupujúcemu, pričom momentom doručenia je čas označený na správe o 
úspešnom faxovom prenose. 

Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci požičia kupujúcemu zariadenia a materiál 
určené na podporu predaja výrobkov predávajúceho, presne špecifikované v prílohe č. 2. 
k tejto zmluve. 

II. 

ČAS A MIESTO DODANIA 

Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu najneskôr do 48 hodín od potvrdenia 
objednávky, a to na miesto špecifikované v písomnej objednávke kupujúceho podľa bodu 1/2 
tejto zmluvy. 

Náklady za prepravu tovaru do miesta dodania znáša predávajúci. 

III. 

CENA A SPÔSOB JEJ PLATENIA 
Cena za plnenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s 

ust.§3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Podľa cenník, 
ktorý tvorí prílohu zmluvy. 

Cena je maximálna a je možné ju upraviť len v súlade s ust. § 11 zák. č. 18 /1996 Z. z. 
cenách v znení neskorších predpisov, t.j. pri zmene DPH a ročným indexom inflácie za 
predchádzajúci rok. Tento rozsah medziročného zvýšenia cien môže byť maximálne do 
úrovne ročného indexu inflácie vykázaného Štatistickým úradom SR za predchádzajúci rok . 

Cenu za plnenie predmetu zmluvy uhradí objednávateľ za základe faktúry, ktorá musí 
obsahovať obvyklé náležitosti do 30 dní odo dňa jej doručenia zhotoviteľom. 

I V . 

PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE 

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho dňom 
skutočného prevzatia tovaru kupujúcim. 
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V. 

ZÁRUKA KVALITY A VYBAVOVANIE REKLAMÁCIÍ 

Predávajúci preberá záruku za to, že ním dodávaný tovar spĺňa všetky zákonom a inými 
predpismi vyžadované kritériá kvality a bezpečnosti. 

V prípade, ak dodávaný tovar alebo obal, v ktorom je tovar zabalený má zjavné vady, 
kupujúci je to povinný reklamovať u predávajúceho do 10 dní od dodania tovaru. Ostatné 
vady tovaru je kupujúci povinný reklamovať bez zbytočného odkladu po ich zistení. 
Oznámenie kupujúceho, že dodaný tovar bol chybný musí obsahovať: druh tovaru, množstvo 
reklamovaného tovaru, dátum dodania, popis vady tovaru, a požiadavky kupujúceho na 
spôsob vyriešenia reklamácie. 

Predávajúci je povinný sa reklamáciu vybaviť do 15 dní a podľa voľby kupujúceho vadný 
tovar vymeniť za nový, poskytnúť zľavu, ktorej výška bola vzájomne odsúhlasená, alebo 
dodať chýbajúce množstvo tovaru. 

VI. 

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

Každá zmluvná strana je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť druhej zmluvnej 
strane počas tohto zmluvného vzťahu každú zmenu týkajúcu sa úplného obchodného mena 
a ďalších identifikačných údajov, predovšetkým obchodné meno, právnu formu, štatutárneho 
zástupcu, sídlo, IČO, DRČ, bankové spojenie, číslo účtu a ďalšie podstatné náležitosti. 

Predávajúci sa zaväzuje zabaliť tovar obvyklým spôsobom, a to do kartónovej krabice. 

Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť inštaláciu a servis zariadenia uvedeného v 51.1/5 tejto 
zmluvy na vlastné náklady. 

Kupujúci sa zaväzuje udržiavať zariadenie uvedené v čl. 1/5 tejto zmluvy v úplnej čistote 
a vykonávať jeho pravidelnú údržbu, dodržiavať predávajúcim stanovené pokyny k údržbe. 

Kupujúci je povinný umožniť oprávneným pracovníkom predávajúceho kontrolu 
skladovania, čistotu zariadenia, opravy a zásahy do zariadenia môžu vykonávať len 
pracovníci predávajúceho. 

VII. 

TRVANIE, ZMENA A ZÁNIK ZMLUVNÉHO VZŤAHU 

Zmluva sa uzatvára na jeden kalendárny rok od 01.01.2012 do 31.12.2012 

Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy musia byť vykonané v písomnej forme, so 
súhlasom oboch zmluvných strán. 

Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu bude možné ukončiť : 
-dohodou obidvoch zmluvných strán v lehote do 1 mesiaca 
-okamžitým zrušením zo strany objednávateľa v prípade, že zhotoviteľ opakovane i napriek 
písomným výzvam / min. 2 x / bude vykonávať služby nezodpovedajúcej 
kvality a v dohodnutých termínoch alebo ak na majetok zhotoviteľa bude vyhlásené 
konkurzné konanie 

Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená vypovedať zmluvu kedykoľvek i bez 
uvedenia dôvodu. Výpoveď musí byť písomná a doručená druhej zmluvnej strane. 
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Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po 
doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípade závažného 
porušenia povinností druhou zmluvnou stranou, vyplývajúcich z tejto zmluvy po 
predchádzajúcom písomnom upozornení. 

Kupujúci môže odstúpiť od čiastkovej zmluvy na základe jednotlivej objednávky 
v prípade, ak predávajúci nedodá tovar v dohodnutom čase a množstve. 

V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodov na strane predávajúceho je tento povinný 
uhradiť kupujúcemu škodu vzniknutú v súvislosti s nedokončenými objednávkami. 

V prípade zániku zmluvného vzťahu dohodou alebo odstúpením vyúčtujú si zmluvné 
strany do 14 dní odo dňa ukončenia zmluvného vzťahu všetky vzájomné finančné nároky. 

Záväzkové vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a ďalšími súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
platnými a účinnými v Slovenskej republike. 

Zmluva nadobúda platnosť od 01.01.2012 a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho 
zverejnenia v zmysle §47 a ods. 1 zákona č. 546/2010 Z.z. ktorým zákonom bol 
novelizovaný Občiansky zákonník 

Zmluvu možno dopĺňať, alebo meniť výhradne formou písomných dodatkov podpísaných 
oboma zmluvnými stranami, ktoré sa po podpísaní stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto 
zmluvy. 

Zmluvu je možné predĺžiť dohodou zmluvných strán. 

Zmluvné vzťahy v tejto zmluve neupravené riadia sa príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými na území SR. 

Ak niektorá časť tejto zmluvy sa stane neplatnou, nerobí táto skutočnosť neplatnú celú 
zmluvu. 

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 
jeden. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili, s jej obsahom súhlasia na znak 
čoho pripájajú svoje podpisy. 

Príloha č.l: Cenník 

Príloha č.2: Podpora predaja 

VIII. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

V Banskej Bystrici dňa 1.1.2012 

Kupujúci Predávajúci 
032 03 L ip tovský Ján 

!Č DPH: SK2021783368 IČO: 00735540 4 
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Príloha č.l: 

Cenník koncentrátov 

TropicoFruit - Natural 
Ovocné koncentráty Jedn. Druh Cena Objem urobeného Cena 11. 

cena balenia balenia nápoja z balenia nápoja 
dkg) 

€ 
€ € 

Pomaranč 5,81 5 kg 29,05 30 litrov 0,97 

Pomaranč s dužinou 5,81 5 kg 29,05 30 litrov 0,97 

Multifruit 5,81 5 kg 29,05 30 litrov 0,97 

Čierne ríbezle 5,81 5 kg 29,05 30 litrov 0,97 
Jablko 5,81 5 kg 29,05 30 litrov 0,97 
Grapefruit 5,81 5 kg 29,05 30 litrov 0,97 

Ananás 5,81 5kg 29,05 30 litrov 0,97 

TropicoFruit - Premium 
Ovocné koncentráty Jedn. I Druh Cena Objem urobeného Cena 11. 

cena balenia balenia nápoja z balenia nápoja 
d kg) 

€ 
€ € 

Pomaranč 4,98 5 kg 24,90 30 litrov 0,83 
Pomaranč s dužinou 4,98 5 kg 24,90 30 litrov 0,83 
Multifruit 4,98 5 kg 24,90 30 litrov 0,83 

— c 

Čierne ríbezle 4,98 5 kg 24,90 30 litrov 0,83 
Jablko 4,98 5 kg 24,90 30 litrov 0,83 
Grapefruit 4,98 5kg 24,90 30 litrov 0,83 
Ananás 4,98 5 kg 24,90 30 litrov 0,83 
Jahoda 4,98 5 kg 24,90 30 litrov 0,83 

TropicoFruit - Klasik 
Koncentráty Jedn. Druh Cena Objem urobeného Cena 11. 

cena balenia balenia nápoja z balenia nápoja 
dkg) 

€ 
€ € 

Pomaranč 4,32 7 kg 30,24 42 litrov 0,72 
Multifruit 4,32 7 kg 30,24 42 litrov 0,72 
Čierne ríbezle 4,32 7 kg 30,24 42 litrov 0,72 
Jablko 4,32 7 kg 30,24 42 litrov 0,72 
Grapefruit 4,32 7 kg 30,24 42 litrov 0,72 
Ananás 4,32 7 kg 30,24 42 litrov 0,72 
Višňa 4,32 7 kg 30,24 42 litrov 0,72 
Hruška 4,32 7 kg 30,24 42 litrov 0,72 

Všetky ceny sú uvedené bez DPH a platnosť strácajú vydaním nového cenníka. 

Objednávky a obchodné náležitosti adresujte na telefónne číslo: 0911 80 30 70 

Vydané dňa 01.11.2011 Za dôveru ďakuje kolektív TROPICO Juice 
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Príloha č.2 

Podpora predaja 

V rámci podpory predaja produktov predávajúceho je kupujúcemu zapožičaná nasledovná 
podpora aj s uvedením podmienok: 

Vírič nápojov 

Model Tropicomat 

Objem 6 litrov 

Počet ks 2 kusy 

Podmienky zapožičania Bezplatný prenájom 

Sklenené poháre 
| 

Model Reko 

Objem 170 ml. 
. 

Počet ks 200 kusov 
• • 
Podmienky zapožičania Bezplatný prenájom 

Podpora predaja sa bezplatne zapožičiava za predpokladu vopred dohodnutého 
minimálneho priemerného mesačného odberu koncentrátu. Pri nesplnení tejto podmienky môže 
byť odobratá, spoplatnená, prípadne predaná nájomníkovi. Nájomca sa zaväzuje využívať 
technológie výhradne na produkty dodané prenajímateľom. 

Prenajímateľ poskytuje kupujúcemu sklenené poháre s prechodom do vlastníctva 
prenajímateľa po roku spolupráce. 

V Banskej Bystrici dňa 1.1.2012 

Kupujúci 

KRÚ MV SR BYSTRÁ 
Jánska do l i na 286 

032 03 L ip tovský Ján 
h<DPH:SK20217S3363 «C0: 00735540 

T R O P 1 C O . J U I C O , s . r . o . 
RadlinskMo ^27 /49 @ 

0 2 6 0 1 q b '//ý K u b í n 
IČO: 36621 dM0fé)2&21273182 
t DPH: v-hmc^tjm M 17Í 

Predávajúci 
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