
Rámcová zmluva na dodanie tovaru é.O2l2018

d'alej len zmluva

l.
Zmluvné strany

í.t. šxotst<á ieaáleň pri Gymnáziu M.R.štefánika, Slnečná 2, 931 oí šamorín
zastúpená : PaedDr. Éditou Lysinovou - riaditel'kou školy - štatutárom

konta'ktná osoba : Veronika Forgóová - vedúca školskej jedálne

lčo: 00160407
DlČ: 202't 'l51693
Bankové spojenie: Dexia banka a,s,
Číslo účtu: 112176211015600

(d'alej len'kupujúci")

a

1.2. zELNA s.r,o, - Baka
zastúpený :Mikuláš Nagy
lČo: 46116664
DlČ: 2023239020
lČ DPH : sK 2023239020
Bankové spojenie : Slov. sporitel'ňa
Číslo úótu : 193833665/0900
Zapísaný v obch.registri: č. OZP,A 12011l04038-2

(ďalej len,,predávajúci")

ll.
preambula

2.1 íátozmluva je uzavretá podl,a ustanovení § 409 až 470 obchodného zákonníka

v znení neskórších predpisov a podl'a § l1zákona č,2512006 Z,z, o verejnom

obstarávaní medzi týmito zmluvnými siranami. Zmluvné strany uzatvárajú túto

rámcovú zmluvu na dodanie tovaru.

uzatvorená podl,a § 409 a nasl, zákona č.5í3/1991 Zb. obchodného zákonnika v znení
neskorších predpisov

a podl'a § 11 zákona č.2512006 Z,z, o verejnom obstarávaní
v znení neskorších predpisov

medzi týmito zmluvnými stranami



er"arll'rrtuuy

predmetom te.ito zmluvy je zásobovanie kupujúcej čerstvej zeleniny -podl,a potreby

stravovace,i prevádzky školskej jedálne,

Množstvo a rozsah predmetu zmluvy pre zmluvné obdobie bude predáva.júci

v plnej miere rešpektovať.

Predávajúci dodá predmet plnenia zmluvy Vo Vlastnom mene a na Vlastnú

zodpoVednoSť.

lV.
Dodacie podmienky

Predávaiúci sa zavázuje dodať predmet zmluvy podla. ól, lll tejto zmluvy -
v množsive podl'a pisomnej alebo telefonickej objednávky,

Kupujúci sa zavázuje, že dodaný predmet p|nenia prevezme a zaplatí dohodnutú

cenu,

4.3 Miestom dodania je Šrotsxá jedáten pri Gymnáziu M,R,Štefánika Šamorín

4.4 Množstvo tovaru predmetu obstaráVania z celkového množstva predmetu

obstarávania uuoe upre"Rouáné objednávkami zo.strany kupujúceho tak, aby

ňÓÉl"Oá.p"e"ná tvalita poirávín , hl'"di,k" záruky, druhu výrobku a množstvo

podla počtu stravu,|úcich sa žiakov a zamestnancov,

4.5 Spolu s predmetom plnenia budú kupujúcemu odovzdané nasledovné doklady:

- dodací list
- faktúra za dodaný tovar

v.
Kúpna cena

5.1 Cena za splnenie predmetu zmluvy v rozsahu _čl 
lll. je stanovená dohodou

" ;;ifiý.il strán v'zmys|e § izauóna NR SR č 18/1996 Z,z, o cenách takto :

(Vid' ceny uvedené v prílohe),

5,2 Kúpna cena je splatná na základe daňových dokladov /faktúr/ predávajúceho,
" - ;;ii;;y;r;á obsanovai náležitosti daňóvého dokladu a špecifikáciu ceny.

V Óripja", ze t"ktúra nebude obsahovať náležitosti ustanovené zákonom,

ňr.li,"i,nJ" 
"pra"n"ný 

uraiiiiu-páávalúcemu na doplnenie, V takomto pripade

l""pi,".Éipri.rtle te,hotyipiatnosti.a ňová lehota Splatnosti začne plynúť

doiuóením opravenej faktúry kupu,|úcemu,

5,3 Lehota splatnosti íaktúrje 15 dní odo dňa ich doručenia kupu,iúcemu,

5.4 Pre účely teito zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušne,j
- ' 

ii"á"eráí suhy z účtŮ kupujúceho na účet predáVajúceho,

5,5 V cene tovaru je zahrnutá aj doprava na adresu kupujúceho,

3,1

3.2

3.3

4.1

4.2



W
6,1

6.1

Možnost' a 
"oJ"'oO 

Oo."u, 
""n,

Cenu tovaru je možno menit'iba na základe zmien obchodných podmienok
vyplývajúcich zo všeobecne závázných právnych noriem t.j. pri zmene DPH,
daňových odvodov, a to formou číslovaných písomných dodatkov, ktoré budú
platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán.

Takto zmenená kúpna cena sa upravuje prvým dňom budúceho mesiaca
nasledujúceho po podpísaní dodatku k zmluve. Nepodpísanie dodatku o zmene
ceny do 30 dní od jej predloženia zakladá dóvody pre ukončenie zmluvného
VzťahU

Práva a povin noYll|rrluunli"r, 
"tran

Predávajúci je povinný :

8.1 dodat'predmet kúpy kupujúcemu v požadovanom rozsahu a množstve,
v bezchybnom stave a V dohodnutej kvalite do skladu kupujúceho, čo kupujúci
potvrdí preberajúcim protokolom alebo podpísaním dodaciého listu.

Kupujúci je povinný :

8.2 požadované dodávky objednávat' formou písomnej alebo telefonickej
objednávky, ktorú doručí predávajúcemu najneskói deň pred rozvozóm,
V prípade oneskorenia predložených objednávok predávajúci nemóže byt'
sankcionovaný za neúplné vybavenie oblednávky.

8.3 V objednávke je kupujúci povinný uviest'množstvo, sortiment podl'a čl, V
tejto zmluvy, požadovaný deň expedície, presnú adresu kupujúceho a adresu
miesta, kde má byť tovar dodaný.

8.4 Minimálne množstvo objednaných výrobkov sa nestanovuje, kupujúci potvrdí
prevzatie výrobkov na dodacom liste v hmotnostných jednotkách. 

'

lx.
Zmluvné pokuty

9.í Pre,prípad,nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany
nasledovné zmluvné pokuty :

9.1-1 Za omeškanje predávajúceho s dodaním predmetu plnenia uvedený v čl. Ill po
termíne podl'a čl, lV, bodu 4.3 , zaplatí pokutu vo výške 0,01% z hoánoty
omeškaného tovaru za každý deň omeškania, Zaplatením zmluvnej pokuty
nezaniká nárok kupujúceho na prípadnú náhradu škody.

Možnost' oorn i"rnv,]|i prebratie tovaru

7.1 Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnut' prevziat' tovar z dóvodu nedodžania
kvality a soňimentu alebo množstva tovaru, špecifikovaného objednávkou, pokial'
sa zmluvné strany nedohodnú inak,



V

9.1.2 Za om_eškanie kupujúceh_o_so zaplatením Splatnej faktúry zaplatí kupujúci úrokz omeškania vo výške 0,02% za každý."e"ty tliioen omeškania.

x.
prechod vlastn íctva

10,1 kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy dňom prevzatia tovaru.

Zodpovednost' }j' 
"nrO, 

a záruka

1,1,1 predávajúci ručí za vlastnosti predmetu plnenia tak, ako uvedie dobu zárukyjednotlivých výrobkov v dňoch na dodaóm lisi;'- 
' -

11.2 Predávajúci nezodpovedá za chyby predmetu plnenia, po prevzatí tovarukupujúcim, ktoré boli spósobené'nésprauny- .:ki"áouán ím výrobkov alebonesprávnym nakladaním s výrobkami.

11.3 Zmlu_vné strany sa dohodli pre prípad chyby predmetu plnenia, že počaszáručne1 doby má kupujúci práuo poZaOÓuát"a pi"Oau";,i"i povrnnJsi Ěplatneodstránit' chyby, resp. vymenit' tovar za tova, nezČňýnný, resp. eersivY, 
--" *"'-

11.4 Predávajúci sa zavázuie o_dstránit' prípadné chyby plnenia v zmysle bodu í 1,3v čo najkratšom možnóm ea"e 
"pi"uialá 

ao zi i'oi"uprrtn"nia oprávnenej reklamácieklpujúceho v prípade ak chyba je neoostranlteiná, áázuje sa predávajúci dodat'doí 2 hod, zistenia tejto skutočňosti'nanraOnli preámái prn"ni"

11 5 kupujúci sa zavázuje, Že prípadnú reklamáciu chyby predmetu plnenia uplatníbezodkladne po jej zistení písomnou formou do r.ÚX .á.trp", predávajúceho.

Spoločné 
" 

rauJl!ne ustanovenia

12.1 Zmluvné strany sa dohodli na lom, _že závázkový vzt'ah, vzniknutý na základetejto zmluvy, sa riadi ustanoveniami obchodnonó záŘonnira, iked'ide o vzt'ahsubjektov, ktorý nespadá pod vzt'ahy uueo"neu ustanovení § 261 obchodnéhozákonníka.

12.2 Zmluvu je možné menit'alebo dopiňat' len formou písomných číSlovanýchdodatkov odsúhlasených oboma zmluvnýri .tráňJri. p,." platnost' dodatkovk tejto zmluve sa vyžádu,le Oonooa o celóm t"*Ě ájnr",
12.3 Zmluvu je možné zrušit' :

a/ písomnou dohodou zmluvných strán k dohodnutému termínu
b/ písomnou výpoved'ou ktorejkolvek .o ,rruuný"h 

"iián, 
s jednomesačnou

výpovednou lehotou. Výpoúedná lehota zae ináplýnm p.li, JnÓ, 
-- --

nasledujúceho mesiaca p_o doručení výpovedi aru'nei zmtuvnej strane
c/ odstúpit' od zmIuvy okamžite pri podstáinom poruSeni zmluuy

12 4 Za podslatné porušenie zmluvy považujú zmluvné strany V zmysle § 345obchodného zákonníka :

" T.l?:?'Ji"l :o:kovaným alebo zavineným omeškaním dodávok spósobí
, .,zavazne nedostatky v zásobovaní kupujúceho
b/ kupujúci neuhradením faktúr najneskbr do 30 dní po splatnosti faktúry



í2.5 Odstúpenie od zmluvy sa stane úěinným dňom doručenia oznámenia druhej
strane.

12.6 Ak nie je v tejto zmluve stanovené inak, právne vďahy z nej vyplývajúce
a vznikajúce sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými
všeobecne záváznými právnymi predpismi.

12.7 Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktoných po podpísani obdží
kupujúci a predávajúci po jednom vyhotovení.

12.8 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými
stranami.

12.9 Zmluva sa uzatvára na dobu štyroch rokov t.j. od ,1.3.2018 do 28.02.2019

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

V Šamoríne, dňa 10.02,20,18

tč

Mikulás Nagy
riaditel'ka školy


