
                            RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU 

                                                           (ďalej len zmluva) 

uzatvorená podľa § 409 a násl. 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 

Kupujúci:     Stredná odborná škola obchodu a služieb T. Vansovej 2, Topoľčany   

                       Zastúpený:  Mgr. Milan  Naňo, riaditeľ  

                      IČO:  00893480                                                                                                                                                 

                      DIČ:  2020419665                     IčDPH: SK2020419665                                                                                                  

                      Bankové spojenie: Štátna pokladnica                                                                           

                      IBAN : SK94 8180 0000 0070 0030 8066, SK43 8180 0000 0070 0030 0402  

                                                                                                                              (ďalej len „kupujúci“) 

a 

Predávajúci:    SPODOS, spol. s r.o., Pod Kalváriou 4528, 95501 Topoľčany 

                        Zastúpený :  Ing. František Chrkavý 

                        IČO:   30997666 

                        DIČ: 2020419115                IčDPH : SK2020419115                   

                        Zapísaný v obch. registri pod č.:   Od.Sro, Vl. 2864/N 

                         Bankové spojenie:  VUB Topoľčany  19008 192 / 0200 

                        IBAN:   SK20 0200 0000 0000 1900 8192 

                                                                                             (ďalej len „predávajúci“) 

Účelom tejto zmluvy je vymedzenie základných zásad vo vzájomných vzťahoch medzi stranami pri  

predaji tovaru.  

II.  

Preambula 

        Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania –   podľa 
§ 117 zákona č. 343/2015 Z.z.   o verejnom obstarávaní ,    o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, ktorej víťazom sa stal predávajúci. 



                                                                                   III. 

                                                                     Predmet zmluvy 

1.   Predmetom tejto zmluvy je dodávanie tovaru kupujúcemu :  cukrovinky,  konzervy,  nealko- 
         konápoje a pod. Jedná sa o dlhodobé a čiastkové plnenie, závislé od potreby zásobovania  
         jednotlivých úsekov školy : školská jedáleň, reštaurácia PV a  školský bufet. 

  Konkrétny sortiment a množstvo upresní kupujúci emailovou resp. telefonickou objednáv- 
  kou. 
  Tovar, ktorý je predmetom ponuky predávajúceho musí zodpovedať ustanoveniam Potra- 
  vinového kódexu. 
                                                                  IV.  
                                                       Dodávka  tovaru 
 

1.   Dodávka predmetu zmluvy pre školskú jedáleň / hlavná a podnikateľská činnosť/,   
         a reštauráciu PV sa rieši formou dovozu na  miesto určenia : nákladná rampa školského 
         internátu na ul. Mudroňa 2, Topoľčany 
2.   Zásobovanie školského bufetu bude riešené osobným výberom vedúcej školského bufetu 
         a odvozom tovaru vlastným motorovým vozidlom. 
 
                                                                           V. 
                                                Kúpna cena, platobné a fakturačné vzťahy 
 
1. Ceny tovaru sa odvodzujú od  cenovej ponuky predávajúceho a ďalej cenovú politiku rieši 

vzájomná dohoda na zľavách poskytnutá dodávateľom na konkrétnu objednávku.   
2. Pri predaji na faktúru predávajúcemu vzniká právo fakturovať predaný tovar dňom 

vyskladnenia kupujúcemu  –   v prípade vlastného odberu dňom odovzdania,   pričom lehota  
        splatnosti je 14 kalendárnych dní. 
3. V prípade, že kupujúci uhradí fakturovanú kúpnu cenu po lehote splatnosti faktúry, vzniká  
         predávajúcemu právo účtovať poplatok z omeškania vo výške 0,1 % z dľžnej sumy za kaž- 
         dý deň omeškania.    

VI. 

Obaly a prepravné pokyny 

1.   Kupujúci je oprávnený vrátiť predávajúcemu vratné zálohovo fakturované obaly rovnakého  

  druhu, čisté, mechanicky nepoškodené a v rovnakom množstve v lehote najneskôr do 3 me-   

   siacov  od ich prevzatia. Finančný rozdiel predávajúci vyúčtuje formou faktúry alebo dobro-   

   pisu kupujúcemu.  

VII. 

Možnosť odmietnuť prebratie tovaru 

1. Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar z dôvodu nedodržania akosti, štruktúry  

    alebo množstva tovaru špecifikovaného objednávkou, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

2. Ak predávajúci poruší povinnosti ustanovené touto zmluvou, má tovar vady. Za vady tovaru sa 

    považuje aj dodanie iného tovaru, než určuje táto zmluva. 

 



                                                                          VIII. 
 
                                             Práva a povinnosti zmluvných strán 
Predávajúci je povinný : 

1. Dodať predmet kúpy kupujúcemu riadne a včas v požadovanom rozsahu a množstve, v bezchybnom 
stave  a v dohodnutej kvalite do skladu kupujúceho na základe dohody, čo potvrdí preberajúcim 
protokolom alebo podpísaním dodacieho listu. 

2. Predmet kúpy zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom, ktorý je obvyklý pre takýto tovar 
v obchodnom styku na jeho uchovanie a ochranu. 

Kupujúci je povinný:  
 

1. Kupujúci je povinný požadované dodávky objednávať formou písomnej alebo telefonickej 
 objednávky, ktorú doručí predávajúcemu najneskôr do 48 hodín pred rozvozom.  
 
2. V objednávke je kupujúci povinný uviesť množstvo, sortiment tovaru,  požadovaný deň expedície. 

 

3.  Zaplatiť za tovar kúpnu cenu a prevziať tovar v súlade s touto zmluvou. 

 IX. 

                                  Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody za veci 
 

 1.    Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy dňom prevzatia tovaru. 

 X. 

                                              Zodpovednosť za vady a záruka 
 

1.  Na predmet zmluvy sa vzťahuje záruka :  podľa potravinárskeho  kódexu alebo podľa dátumu 

      vyznačenom na obale tovaru.  

2. Záruka sa nevzťahuje na chyby, ktoré boli spôsobené  neodbornou manipuláciou kupujúceho, 
          nedodržaním prevádzkových podmienok, živelnou pohromou alebo iným než obvyklým zaob-  
          chádzaním. 

 

                XII. 

                                               Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

1. Zmluvné strany dohodli na tom, že záväzkový vzťah, vzniknutý na základe tejto zmluvy sa 
riadi ustanoveniami Obch. zákonníka , nakoľko ide o vzťah subjektov, ktorý  spadá pod 
vzťahy uvedené v ustanovení § 261 odst. 2 Obchodného zákonníka. 

 
      2.     Zmluva je vyhotovená v dvoch  vyhotoveniach, z ktorých jednu si ponechá predávajúci a dve 

      kupujúci. 

   



 3.      Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilí na právne úkony v celom rozsahu,  zmluvné prejavy  

            sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej,  že táto zmluva  

            vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu,   nebola podpísaná v tiesni  ani za nápadne nevýhodných  

            podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi 

    4..     Zmluva nadobúda účinnosť jej podpisom. 

    5..     Táto Zmluva podlieha zverejneniu v súlade s  § 5  a  Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom  

            prístupe k informáciám v platnom znení, nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluv- 

            nými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle kupujúceho. 

    6..     Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na znak   

            čoho pripájajú svoje podpisy. 

     7.    Zmluva sa uzatvára na dobu 48 mesiacov, a to od  1.4. 2018 -  do 31.3.2022. 

 

 

 

V Topoľčanoch ,   dňa ............................                         

 

 

    

 

 

 

                                                                    

   –––––––––––––––––––––––––––-                                          ––––––––––––––––––––––––––– 

                 Mgr. Milan Naňo                                                                 Ing.František Chrkavý 

                     riaditeľ                                                                                        
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