
                          
 

                                                          
                                 RÁMCOVÁ ZMLUVA  NA DODANIE TOVARU_________________ 

 
 (ďalej len zmluva) 

uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka a § 117  zákona č.343/2015  Z.z.    
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších   
                                        predpisov, medzi zmluvnými stranami 
 
                                                                               I.  

Zmluvné strany 
 

Odberateľ:  Stredná odborná škola obchodu a služieb 
                     T. Vansovej 2, Topoľčany   
                       
                      Zastúpený:  Mgr. Milanom  Naňom, riaditeľom  
                      IČO:893480                                                                                                                                                 
                      DIČ:  2020419665                                                                                                    
                      Bankové spojenie: Štátna pokladnica                                                                           
                      Číslo účtu- IBAN : SK43 8180 0000 0070 0030 8402 
                                                       SK94 8180 0000 0070 0030 8066                                                                
(ďalej len „odberateľ) 
 
a 
 
Dodávateľ:   METRO Cash & Carry SP, s.r.o. 
                       Senecká cesta 1881 , 900 28 Ivanka pri Dunaji 
 
                       Prevádzka: 
                       Hlohovecká cesta 11/332 
                       949 01  Nitra  
                       
                       Zastúpený: .................................................. 
                        IČO:  45 9526 71 
                        DIČ:  2023150701 
                        IćDPH2023150701 
 Spoločnosť registrovaná Okresným súdom Bratislava, oddel Sro, vložka č. 69153/B                         
                        Bankové spojenie:  VUB a.s. 
                        Číslo účtu-IBAN: SK43 0200 0000 0020 1 
       
  (ďalej len „dodávateľ“) 

 
II.  

Preambula 
 

            Táto rámcová zmluva sa uzatvára pre potreby  doplnenie sortimentu potrebného pre 
zabezpečenie plynulého chodu kuchyne podnikateľskej činnosti a prevádzky praktického 
vyučovanie /žiacka reštaurácia/ pri nedostačujúcom sortimente zazmluvnených dodávate-
ľov na jednotlivé druhy tovarov, a to podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z.   
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III. 
    Predmet zmluvy 

  
3.1   Všeobecná špecifikácia  predmetu Zmluvy : potravinový sortiment 

 
3.2.    klúčové slová :  mäso, ovocie, zeleniny, ryby, mlieko, syry, koreniny. 

 
3.3.    15500000-3 = mliečne výrobky, 15510000-6 = mlieko a smotana, 

   15540000-5 = syrárske výrobky, 1510000-9 = mäso a mäsové výrobky,  
   15220000-6 = mrazené ryby a ostatné rybie mäso, 
   15311200-3 = mrazené zemiaky nakrájané  na kocky, hranolky a iné,  
   15331170-9 = mrazená zelenina, 15870000-7 = koreniny a chuťové prísady . 
 

4.4.    Druh : tovar 
 
 
                                                                                IV. 
                                                                  Zmluvné podmienky  
 
         4.1. Miesto plnenia zmluvy:     Štát :      Slovenksá republika 
                                                           Kraj :     Nitriansky 
                                                           Okres :  Topoľčany 
                                                           Obec :    Topoľčany 
                                                           Sídlo :     T.Vansovej 2, 955 01  Topoľčany 
                                                           Prevádzka : budova ŠI na ul. Mudroňa 2, Topoľčany 
                                                           -  kuchyňa pri školskej jedálni 
                                                           -  prevádzka PV /žiacka reštaurácia/   
 

4.2. Čas plnenia zmluvy :        16.1.2017  
   

4.3. Rozsah zmluvného plnenia   :   Výber tovaru na základe osobného výberu . 
 
 
                                                                 V. 
                                                Cena a trvanie zmluvy 
 

        5.1.   Cena za zmluvné plnenie v € : 
 
 Výpočet : cca 2000 € na jeden mesiac = trvanie zmluvy na obdobie 24 mesiacov, resp  do    
  vyčerpania finančného limitu na nákup potravín, menej ako 40.000 € 
 
 
 

Celková cena predmetu zákazky bez DPH    
 

40000 € 
 

Sadzba DPH                   20 %   /príp.10%/ 
 
Celková cena zmluvy vrátane DPH 

               
                48000 € 
 

 
 
  * poznámka :  počas mesiaca júl a august výluka , nakoľko v tomto období sú letné  prázdniny.  
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5.2.    Cena  je splatná na základe faktúr dodávateľa, ktoré budú odberateľovi odovzdané 
súčasne s predmetom plnenia. Faktúry musia obsahovať náležitosti daňového dokladu 
a špecifikáciu ceny.  Lehota splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Pre 
účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy 
z účtu odberateľa na účet dodávateľa. 

 
 
                                                                       VI. 
                                                           Záverečné ustanovenia 
 

6.1.   Zmluvné strany sa dohodli na tom, že ich záväzkový vzťah vzniknutý na základe tej- 
to zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka i keď ide o vzťah subjektov, 
ktorý nespadá pod vzťahy uvedené v ustanovení § 261 Obchodného zákonníka. 

 
6.2.   Zmluva je  vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží každý  
zmluvný partner po jednom výtlačku. 
 
6.3.  Zmluva sa uzatvára sa na  obdobie 48 mesiacov /+ 4 mesiace prázdniny /,resp. 
do vyčerpania finančného limitu menej ako 40.000 € , a to do 15.5.2019. 

 
6.4.   Zmluvné  strany  vyhlasujú, že  sa  so  zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, 
že táto zmluva nebola podpísaná za nápadne nevýhodných podmienok a zmluvná voľnosť 
nie je obmedzená ,  na  znak   čoho pripájajú svoje podpisy. 

 
 

 
                        

V Topoľčanoch , 16.1.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
........................................................                                   ........................................................... 
                Za odberateľa                                                            za dodávateľa 
             Mgr. Milan Naňo                                                                                                                  

                         
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 



 
                      
   


