
Kúpno,predajná rámcová zmluva

0 kúpe a predaji tovaru

Dodávateli
obchodné meno :QUALITED s.r,o.
So sídlom : Vajanského 25/3158, 924 01 Galanta
Zastúpené : |ng, Zoltán Laczkó
Bankové spojenie : SLSP
Cís|o účtu IBAN :SK 65 0900 0000 0004 3542 6983
lčo :36 638 52B
DlČ :2022022189
|ČDČ :SK20220221B9
Zapisaná : v obchodnom registri okresného súdu Trnava, oddiel Sro., vložka č.
26385/T

gebj bn ,,dodávatel")

odberatel'

obchodné meno : Gymnázium M,R, Šteíánika

So sídlom : Slnďná 2, 931 01 Šamorin

Zastúpené : PaedDr. Edita Lysinová

Bankové spojenie | Štána pokladnica

číslo účtu tgnN : SK 12 8180 0000 0070 0049 1999

lčo :00160407

DlČ :2021151693

Kontaktná osoba :Veronika Forgóová

(d alej len,pd berateF )

uzatvorili podl'a § 409 a nasl, zák.č. 51311991 Zb.v platnom znení (Obchodný zákonník) túto

rá m c o v ú z m l u v u o dodanítovaru:

l.

Predmet zmluvy

1,1 Predmetom tejto zmluvy je záuázok dodávatel'a dodať odberatelbvi tovar - potraviny (d'alej len

,,predmet kúpy"), na základe platného cenníka dodávatel'a a to podl'a objednávok odberatel'a.
Odberatel'sa zavázuje zaplatiť kúpnu cenu za dodaný tovar

1.2 Miestom plnenia zmluvy a miestom dodania predmetu kúpy je: Školská jedáleň pri Gymnáziu |\4,R,

Stefánika, Slnečná 2, 931 0'1 Samorín.
1,3 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

ll,

Dodacie a platobné podmienky



2,1 Dodávatel'je povinný odberatelovi dodať predmet kúpy, odovzdat' doklady, ktoré sa na predmet
kúpy vzťahujú a umoŽniť odberaielbvi nadobudnúť vlastnicke právo k predmetu kúpy v súlade s touto
zmluvou.

2.2 záuázok dodávatel'a dodať odberatelbvi predmet kúpy je splnený jeho dodaním do miesta jeho
uvedenia do prevádzky.

2,3 odberatel' zaplatí kúpnu cenu (okrem nápojového automatu) na základe faktúry vystavenej
dodávatelbm prevodom na bankový účet dodávatel'a, ktore1 prílohou bude kópia dodacieho listu a to
v |ehote splatnosti určenej v daňovom doklade ( faktúre), ktoný vystaví dodávatel'. kúpna cena sa
považuje za zaplatenú pripisaním finančnej sumy na bankový účet dodávatel'a, zmluvné stlany sa
dohodli na 30 dňovej lehote splatnosti faktúr

2,4 Odberatel' nadobúda vlastnicke právo k predmetu kúpy úplným zaplatenim kúpnej ceny,
Nebezpečenstvo škody na predmete kúpy prechádza na odberate|'a prevzatím predmetu kúpy od
dodávatel'a alebo v čase, ked'dodávate|'umožni odberatelbvi nakladať s predmetom kúpy a odberatel'
poruší zmluvu tým, že predmet kúpy neprevezme,

2.5 Doba dodania predmetu kúpy na miesto určené v bode '1,2 tejto zmluvy je 5 pracovných dní od
objednania.

2,6. Odberatel' objedná tovar teleíonicky. Dodávatel'sa zavázuje potvrdiť objednávku emailom alebo
telefonicky najneskór nasIedujúci deň po jej obdžani,

2,7.Dodávate|'realizule dodávku tovaru v pracovných dňoch od 7:00 hod do 14:hod,

2,8, Dodávatel' súČasne s dodávkou tovaru doručí odberatelbvi dodaci list, na ktorom odberatel' potvrdí
prevzatie lovaru a uvedie eventuálne výhrady spojené s prevzatim tovaru, Jedno vyhotovenie
dodacieho listu ostane odberateIbvi.

lll.

Zodpovednost'za vady

3,1 odberate|'.je povinný uplatniť práva zo zodpovednosti za vady (d'alej ako 
"reklamácia") 

bez
zbytočného odk|adu potom, čo odberate|'zistil vady predmetu kúpy alebo pri vynaložení odbomej
starostlivosti mohol vady zistit', najneskór však do 3 dní od prevzatia predmetu kúpy.

3,2 Odberatel'je povinný predložit' pri rek|amácii doklad preukazujúci nákup tovaru od dodávatel'a a
reklamáciu vykonať písomne s použitím reklamačného formulára. Pri reklamácii je odberatel' povinný
uviesl'o akú vadu ide alebo ako sa vada prejavuje, a aké právo odberatel' uplatňuje.

3.3 Dodávatel' vybaví reklamáciu do troch dní odo dňa doručenia oprávnenej písomnej reklamácie. V
PríPade, Že reklamácia nie je oprávnená, odberatel' znáša všetky náklady, ktoré predávajúci nutne
vyna|ožil v súvislosti s preverenim a vykonanim reklamácie,

3.4. Dodávatel' prehlasu.|e, že stav predmetu kúpy zodpovedá íomu, že ide o novú a doposial' nepoužitú
vec a že mu nie sú známe žiadne vady, ktoré by bránili riadnemu uživaniu predmetu kúpy,

lV.

záverečné ustanovenia



t

V
4.1 Tá1o zmluva nadobúda platnost' a účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými §tranami,
zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

4.2 TÚto zmluvu je možné meniť alebo dopÍňať len formou písomných dodatkov podpisaných obidvomi
zmluvnými stranami,

4.3KaŽdá zo zmluvných strán má právo od tejto zmluvy písomne odstúpiť, ak druhá zmluvná strana
nesplni povinnost', ktorú podla tejto zmluvy alebo zákona má, a to ani v primerane dlhej, dodatočne
poskytnutej Iehote.

4,4 V Prípade, Že sa podstatným spósobom zmenia podmienky, za ktoných bola táto zm|uvy uzavretá,
zmluvné strany sú povinné pisomne upraviť podmienky zmluvy v zmysle zmenených pomerov.

4.5 V pripade, ak vzniknú okolnosti, ktoré znemožňujú celkové alebo čiastočné plnenie povinností
ktorejkolVek zo zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy, napríklad požiar, povodeň, zemeřasenie,
vojna, vojenské operácie rózneho charakteru, zákaz exporlu, ktoré vzniknú po podpise tejto zmluvy a
ktoré zm|uvné strany nemohli predvidať ani ich odvrátiť sa termíny a lehoty uvedené v iejto zmluve
predlžujú po dobu trvania týchto okolností,

4.6 Zmluvná strana, ktorá pre okolnosť uvedenú v odseku 4,5 tohto článku zmluvy nie je schopná plnit,
svoje závázky podl'a tejto zmluvy, je povinná okamžite pisomne upovedomiť druhú zmluvnú stranu o
zaČiatku a predpokladanej dobe trvania ako aj o ukončení okolnosti brániacejjej v plnení tejto zmluvy,

4.7 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) identických rovnopisoch, z ktorlých každá zo zmluvných strán
obdži jeden (1) rovnopis,
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