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Kúpno predainá rámcová zmluva

Uzatvorená podl'a § 409 a nasl, zákona č,573lilggttZb ,Obchodného zákonníka v znení

neskorších predpisov

a podía § 11 zákona č,25120062,z, o vere]nom obstarávaní

v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami

l.

Tibor Bru nczlik
Predávajúci :

Kupujúci : Gymnázium M,R,Štefánika

Slnečn á 2

931 01 Šamorín

V za5túpen í

lČo

DlČ

Bankové spoj,

číslo učtu

: PaedDr. Edita Lysinová riaditelka

:00160407

:202!!57693

: Štátna pokladnica

:700491999/8180

ll,

Predmet zmluW

Predávaiúci sa zavázuie dodať kupujúcemu tovar- čerstvé vajcia, podl'a priloženého

ponukového listu,vid,zadná ,rrr".. *roui,i., sa zavázu]e predávajúcemu zaPlatiť tovar' ktorý

musí zodpovedať kvalite podla STN,



!ll.

Čas plnenía

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu na základe objednávky v dohodnutej lehote.

lV.

Cena

Cena je stanovená dohodou v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z o cenách. Pri fakturácií je

rozhodujúca cena určená na dodacom liste v deň dodávky tovaru.

V.

Fakturácia

Daňový doklad - faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle zákona č. 222l2OO4 Z.z o Daní
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Kupujúci je povinný zaplatiť faktúru do 15

prac.dníodo dňa vystavenia faktú ry.

Vl.

Množstvo a kvalita

Predávajúci sa zavázuje dodať tovar v kvalite podl'a platných noriem. Tovar je riadne

označený v spotrebitel'skom alebo prepravnom balení. Chyby na tovare sa uplatňujú

v zmysle reklamačného poriadku, alebo podla Obchodného Zákonníka.

Predávajúci dodá kupujúcemu spolu stovarom doklady, ktoré sú potrebné pre vykonanie

množstevnej a kvalitnej prebierky tovarov. Prípadné chyby zistené pri prebierke sa reklamujú

ihned', ak ide o chyby zrejmé a v zákonnej lehote u chýb skrytých.



Vll.

záverečné ustanovenia

1. Zmluvu možno meniť len písomne a to formou dodatku ku zmluve, alebo po

vzájomnej dohode.
2. Zmluva je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednej obdrží každá zo

zmluvných strán.

3. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 9.10.2OI7 do 31.8.2018.

4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania druhou zo zmluvných

strán.Možno ju vypovedať písomne s jednomesačnou výpovednou lehotou od prvého

dňa nasledujúceho mesiaca po jej obdržaní.

5. Túto zmluvu možno meniť alebo zrušiť len písomne.

V Šamoríne dňa : 9.10.20107

K
lín


