
Pľedávajrici :

obchodný näzov'.
Zastupená:
Adresa :

Bankové spojenie :

IBAN účtu. :
lČo :
IČ opH :

Kupujtici:

obchodný názov :

Adľesa :
Zastupenýlá:
Bankové spojenie
IBAN účtu :
lČo :
DIČ :

Rámcová uva o obchodnei snoluorácĺ

OVONA, spol. s r.o.

Ing' Slavka Ukľopová, Ing' Ľuboš Ukľop - konatelia
Slobody252 l73, 962 61 Dobrá Niva
VÚB, a.s., pobočk a Zvo|en
sK28 0200 0000 0041 0986 6551
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sK2023952942
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Článok I
Pľedmet zmluvy

Pľednretom zmluvy je dodávka tovaľu, stanovenie nákupných cien' dodacie a platobné podmienky.

Článok II
DodávĘ tovaľov a cena

l. Zmluvné strany sa dohodli na dodávke čeľstvých slepačíclr vajec tľiedy kvality ,,A"

2. objednávky kupujúci oznámi minimálne l deň vopred telefonicky, alebo mailom do 16,00 hod'

3. CeÁy zajäanoili","ý tovaľ sú určené podl'a aktuálnęho cenníka, dodávatel'sa zaväzuje kupujúcemu

oznámit' Zmenu minimálne l0 dní vopred.
Článok III

Platobné podmienky

l. Zmluvné strany Sa dohodli, Že predávajúci vystaví súhľnnú faktúru do 5 dní po skončení mesiaca'

2. Splatnosť faktúry je l4 dní.

3. V pľípade oneskäienej úhrady faktúľy Zo stľany kupujúceho je predávajúci oprávnený účtovať zakaždý

dei omeškania úľok z omeškania v zmysle $ 369 obchodného zákonníka.

Článolĺ ĺv
Akost' a označovanie tovaľu

Pľehlásenie o zhode: Predávajúci prehlasuje, že dodávané výrobky sú zdľavotne nęzávadné' zodpovedajú

platným technickým a technolo[ickýň noľmám a zhodujú sa s údajmi uvedenými v označení ýrobkov"
bodávatel' .u rurűču.;. dodávať*vajcia poŽadovanej kvality z chovu zabezpečeného veterinárnym dozorom

Článok V
osobitné ustanovenia

L Zmlwnéstľany sú si vedomé, Že v Slovenskej republike je tľestným činom ponĹlkanie, poskýnutie alebo prija-

tie úplatku.

Ż' Zm|uvnéstrany prehlasujri, Že zastávĄ(l prístup nulovej tolerancie ku koľupcii na všetkých úrovniach avyża-

dujú od svojich vlastných Zamestnancov a zmluvných paľtnerov konanie v súlade s protikorupčnými zákonmi'



3 . Zmluvné Strany sa zaväzĄ,Ú dodrŽiavat' nasledovné pľotikorupčn é zásady'.

a) neposkýovať alebo neponúkať žiadne plnenie s ciel'om presadiť svoj zálĺeľ či získať preňho súhlas, pod-

poru alebo povolenie, ak má príjemca pľávnu zodpovednost' alebo je v postavení, v rámci ktoľého je

schopný toto konanie ovplyvnit'. Neposkyovat'platby niekomu, kto zabezpečuje administratĺvny proces' za

účelom ul'ahčenia alebo urýchlenia realizácie tohto procesu;

b) neposkytovat' alebo neponúkat' platby Zástupcom, zákazníkom, zlnluvným partnerom'

dodávatel,om alebo inej tretej strane (alebo Zamestllancovi niektorej z niclr), ktoré by malo za ciel'

presvedčiť príjemcu k uzawoľeniu zmluvy alebo prijatia iného závazku, alebo ich uzatvorení či prijatí za

priaznivejších podmienok ako tých, ktoré by boli inak ponúknuté;

c) neprijat' ód tretích osôb platby, ktoré majú viesť z Vašej strany k uzatvoreniu zmluvy alebo prijatiu iného

záv.ázkualebo ich uzaNorenie či prijatie za výhodnejších podmienok ako tie, ktoré by boli inak akceptova-

né;

d) odmietať akékol'vek formy korupcie alebo úplatkársWa'

článoľV
Zánerečné uýanovenia

1. Kúpna zmluva sa uzatvárana dobu neuľčitú lyffi
2. Vypovedat, zmluvu möŽe každá stľana aj bJz udania dôvodu. Výpovedná lehota je jeden mesiac pre obidve

straliý a počíta sa pľvym dňom mesiaca nasledujúceho po obdrŽaní písomnej výpovede'

:. vśetky práva a'povinnosti osobitn.,-l"upruuóné touto zmluvou sa riadia obchodným zákonnĺkom č"5|3ĺ91Zb'

v platnom znení.
4.Zmlwa jevyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pľičom każdáz9 zmIuvných strán obdrŽípo jednom'

;. Ú;;;ilĹi ;iily prehlasujú, ze je; ousaľl uźá3o*n. dohodli' prečítali a porozumeli jej a na znak súhlasu

vlastnortlčne podpísali.
6. Táto zmluva nadobrida platnosť a účinnosť od /, 
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