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RÁMCOVÁ ZMLUVA NA DODANIE TOVARU 
(ďalej len zmJuva) 

uzatvorená v zmysle § 409 a násl. Obchodného zákonníka a § 3 ods. 2 a § 11 Zákona č. 
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, medzi temito zmluvnými strananmi 

Predávaj úci: 

Kupujúci: 

1. 
Zmluvné strany 

Arthur Gilbord, s.r.o. 
Cajlanská 121, 902 01 Pezinok 
IČO: 45706034 
DIČ: 2023095008 
IČ DPH: SK2023095008 
Zastúpená: Boris Chmelár 
Bankové spojenie: VUB 
Číslo účtu (IBAN):SK49 0200 OOO OOO 279 349 5857 
telefón: 0948 35 33 10 
e-mail : arthur.gilbord@gmail.com 

(ďalej len „predávajúci") 

ZŠ s MŠ Častá 
Hlavná 293, 900 89 Častá 
IČO: 360621197 
DIČ: 2021603782 
Zastúpená: Mgr. Adrianou Cíferskou 
Bankové spojenie: VÚB 
Číslo účtu: 1636068056/0200 
telefón: 033 64 95211, 033 640 4007 
e-mail: 1 s , jedalen@zscasta.sk 

(ďalej len „ kupujúci" ) 

II. 
Preambula 

Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania podľa § 9 odst. 9 
zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, ktorej víťazom sa stal predávajúci. 

III. 
Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodávať Potraviny pre školskú jedáleň podľa 
prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy(„ďalej len tovar") a záväzok kupujúceho 
prevziať tovar a zaplatiť kúpnu cenu a to v súlade s právami a povinnosťami zmluvných strán a 
podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je cenník 
sortimentu. 



IV. 
Dodacie podmienky 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zákazky podľa čl. III. Tejto zmluvy v čase a množstve 
podľa písomnej alebo telefonickej objednávky. Kupujúci sa zaväzuje tento tovar prevziať. 

2. Miestom dodania je: jedáleň pri ZŠ s MŠ častá 

3. Množstvo tovaru bude upresňované objednávkami zo strany kupujúceho tak, aby bola 
zabezpečená kvalita z hľadiska záruky, druhu výrobku a počtu stravníkov. 

4. Kupujúci sa zaväzuje spolupôsobiť s predávajúcim. 

5. Spolu s predmetom dodania budú kupujúcemu odovzdané doklady: faktúra a dodací list. 

6. Kupujúci si vyhradzuje právo nakúpiť počas trvania tejto zmluvy aj tovar neuvedený v tejto 
zmluve, ktorý bude potrebný, alebo sa objaví na trhu jako nový alebo sezónny tovar. 

v. 
Kúpna cena 

1. Kúpna cena bola stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 
Z.z. 

2. Dohodnutá kúpna cena je stanovená v čase podpisu tejto zmluvy v Eurách. 

3. Kúpna cena je splatná na základe faktúr predávajúceho, ktoré budú kupujúcemu 
odovzdané súčasne s predmetom plnenia. Faktúry musia obsahovať náležitosti daňového 
dokladu a špecifikáciu ceny. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia. Pre 
účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy 
z účtu kupujúceho na účet predávajúceho. 

4. V cene tovaru je zahrnutá doprava a vyloženie tovaru na prevádzke kupujúceho. 

S. Cena je stanovená na zállade oceneného Zoznamu tovarových druhov, ktorý je 
neoddeliteľnou súčasťou zmluvy ako Príloha č . 1. 

6. Objednávateľ neposkytuje dodávateľovi žiadne zálohy. 

VI. 
Možnosť a spôsob úpravy ceny 

1. Kúpnu cenu je možné meniť písomnou dohodou strán v prípade: 
a) Zmeny colných a daňových predpisov, alebo 
b) Preukázateľnej zmeny ceny tovaru určenej výrobcom, alebo 
c) Iných okolností priamo ovplyvňujúcich stanovenie kúpnej ceny (tj. dôvod zmeny kúpnej ceny 

musí byť preukázateľný). 

2. 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 dôvody pre ukončenie zmluvného vzťahu. 



VII. 
Možnosť odmietnuť prebratie tovaru 

Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar z dôvodu nedodržania ceny, akosti, štruktúry 
alebo množstva tovaru špecifikovaného objednávkou, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

VIII. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

Predávajúci je povinný dodať predmet kúpy kupujúcemu v požadovanom rozsahu a množstve, 
v bezchybnom stave a v dohodnutej kvalite a v objednávke spresnenom množstve do skladu 
kupujúceho, čo kupujúci potvrdí podpísaním faktúry alebo dodacieho listu. 

IX. 
Prechod vlastníctva 

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy dňom prevzatia tovaru. 

X. 
Zodpovednosť za vady a záruka 

Na Predmet zmluvy sa vzťahuje záruka: podľa potravinárskeho kódexu, alebo podľa dátumu spotreby 
vyznačenom na obale tovaru. 

XI. 
Doba trvania a skončenie zmluvy 

1. Rámcová doba sa uzatvára odo dňa nadobudnutia jej účinnosti do: 31.12. 2018 
2. V prípade, že sa dosiahne predpokladané množstvo daného druhu tovaru, zmluvný vzťah sa pre 

daný druh tovaru končí dosiahnutím tohto predpokladaného množstva aj keď ešte neuplynula 
doba, na ktorú bola táto rámcová dohoda uzatvorená. 

3. Pre uplynutím lehoty stanovenej v odseku 1 je možné rámcovú dohodu ukončiť: 
a, písomnou dohodou zmluvných strán, 
b, písomnou výpoved'ou z dôvodu porušenia ustanovení rámcovej dohody druhou zmluvnou 
stranou s výpovednou lehotou 1 mesiac, 
c, písomnou výpoveďou kupujúceho aj bez uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou 1 mesiac. 

4. V prípade viacnásobne opakovaného nesplnenia predmetu rámcovej dohody na základe 
čiastkovej objednávky podľa rámcovej dohody na základe čiastkovej objednávky podľa rámcovej 
dohody, kupujúci si vyhradzuje právo kupujúceho na odstúpenie od dohody s účinkami odo dňa 
ukončenia oznámenia o odstúpení. 

XII. 
Záverečné ustanovenia 

a) Zmluvné strany sa dohodli na tom, že záväzkový vzťah, vzniknutý na základe tejto zmluvy sa riadi 
ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

b) Zmluvu je možné meniť alebo dopÍňať len formou písomných dodatkov, odsúhlasených 
obomazmluvnými stranami. 

c) Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží každá strana dve 
vyhotovenia. 



d) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po zverejnení na internetovej stránke verejného obstarávateľa. 

e) Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do: 
f) Predávajúci súhlasí s podmienkami súťaže určenými verejným obstarávateľom, ktorej sa stal 

víťazom. 
g) Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na znak čoho 

pripájajú svoje podpisy. 
h) Predávajúci týmto prehlasuje, že súhlasí so zverejnením tejto zmluvy v celom rozsahu 

v Centrálnom registri zmlúv. 
i) Predávajúci sa zaväzuje že ceny budú stabilné do ukončenia zmluvného vzťahu. 
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Príloha č. 1.: 
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cena za porciu (2dcl) 0,06€ s DPH 

3300g 3 2.SL 16,00 19 .20 
3300g 3 2,SL 16,00 19 ,20 

cena za porciu (2dcl) O, 14€ s DPH 

koncentrát Jaffa Champion a Co-Ro 1.15 
Jaffa Champion Pomaranč 1 SOOg 12 1 L 12,SO l S,00 
Jaffa Champion Exotic 1500g 12 1 L 12,50 l S,00 
Co-Ro Čierna Ríbezľa 1500g 12 1 L 12,50 l S,00 

Qas'ro čaje ·1-1taTea lOL 
Ovocný čaj Višňa 
Ovocný čaj Jahoda 
Ovocný čaj Ovoc ný Poklad 
Ovocný čaj Citrón & Bergamot 
Ovocný čaj Malina & Čučoriedka 

Zelený čaj Jablko 
Pravý čierny čaj 

Cenník platný od 1.1 .201 S 

cena za porciu (2dcl) O, 19€ s DPH 

SOg 24 10 1,00 1.20 
50g 24 10 1.00 1.20 
SOg 24 10 1.00 1.20 
50g 24 10 1.00 l ,20 

SOg 24 10 1.00 1.20 
50g 24 10 1.00 1.20 
50g 24 10 1.00 1.20 

cena za porciu (2dcl) 0.02€ s DPH 

Arthur G ilbord, s.r.o 
Cajlanská 121 PEZINOK 902 01 


