
                                          Rámcová dohoda na dodanie tovaru  
    uzatvorená podľa  § 409  Obchodného zákonníka č. 513/91 Z.z.  a  § 117 zákona 
          č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov 
 
 
Odberateľ    :    Stredná odborná škola obchodu a služieb 
                           T.Vansovej č. 2 
                           955 92   Topoľčany 
 
                           zastúpenie :    Mgr. Milan Naňo  -   riaditeľ 
 
                           IČO  893480      
                           
                           DIČ  2020419665  
 
                           IčDPH: SK2020419665  
 
                           Peňažný ústav a bankové číslo:   
                           Štátna pokladnica: 7000308073,    7000308402/8180 
                                                                                                               
                                                                                                                /ďalej ako „ odberateľ“/ 
 
 
 
A   
 
Dodávateľ :    Ing.Jozef Košecký - IJK  
                         Pekáreň PEKOS 
                          
                         956 11  Dvorany n/N. 
  
                         zastúpenie :   Ing. Jozef Košecký                         
:   
                        IČO :   30 887 101 
                        
                        DIČ :   1020445261     
 
                        IčDPH : SK1020445261 
 
                       Peňažný ústav a bankové číslo:      VÚB Topoľčany,  316045192/0200 
  
                                                                                                         /ďalej ako dodávateľ“/ 
 
 
                                                              I. 
                                                  Predmet zmluvy 
 

1.   Predmetom zmluvy je záväzok dodávateľa dodávať odberateľovi tovar – jedná sa 
o banketové pečivo potrebné ako príloha k podávaným jedlám v rámci hlavnej 
a podnikateľskej činnosti,  banketové pečivo a drobné slané trvanlivé pečivo podávané  
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v rámci podnikateľskej činnosti pri poriadaní celospoločenských akcií počas doby platnosti 
a účinnosti tejto zmluvy z ponúkaného sortimentu dodávateľa a záväzkom  odberateľa 
prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar fakturovanú cenu. 
 
        
                                                             II. 
                                                       Množstvo 
 
   1. Upresní sa objednávkou zo strany odberateľa podľa jeho požiadavky a potrieb.  
 
 
                                                            III.                               
                                        Cena tovaru a zmluvné obdobie  
 

1.   Cena tovaru je určená jednotkovou cenou za  dodaný  tovar  a prepočítaná počtom  
objednaných kusov. Tovar bude dodaný na základe objednávky a po jeho dodaní bude 
nasledovať vystavenie daňového dokladu – faktúry , na základe dodacích listov.  

 
2.   Platnosť zmluvy je v trvaní 24 mesiacov , a to od 2.1.2019 – 31.12.2020. 
 

  
                                                            IV. 
                                                Miesto dodania 
 

1. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar na miesto dodania – SOŠ obchodu a služieb, 
Topoľčany, ul. Mudroňa 2 – nákladná rampa .    
 
          
                                                             V.  
                                           Platobné podmienky 
 
           l.   Objednaný  tovar bude fakturovaný po dodaní faktúrou,  ktorá musí splňať všetky 
náležitosti daňového dokladu. Súčasťou faktúry  budú aj  dodacie listy so špecifikáciou 
dodaného tovaru, pokiaľ špecicikácia položiek predmetu kúpy nebude uvedená na faktúre. 
Faktúra bude uhradená prevodným príkazom a za vysporiadanú sa považuje po prevode 
finančných prostriedkov z účtu odberateľa na účet dodávateľa.  
 
 
                                                            VI. 
                                       Dohodnuté zmluvné podmienky 
 

1. Dodávateľ sa zaväzuje  : 
 -   dodať tovar na základe požiadavky objednávateľa. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje : 
-   zaplatiť za dodaný tovar fakturovanú čiastku.  
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                                                                   VII. 
                                               Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

1. Ostatné práva a povinnosti neuvedené vo vyššie uvedených podmienkach sa riadia 
príslušnými ustanovenia Obchodného zákonníka. 
 

2.  Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých jeden  exemplár   obdrží 
dodávateľ a jeden odberateľ. 
 

3.   Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s touto zmluvou  oboznámili a z jej obsahom 
súhlasia, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

 
           4.  Zmluva podlieha zverejneniu v súlade s §5a Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 
 prístupe k  informáciám v platnom znení, nadobúda platnosť dňom podpísania oboma 
zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle 
odberateľa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Topoľčanoch , dňa  2.1.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-----------------------------------------                    ------------------------------------------------- 
         Mgr. Milan Naňo                                                    Ing.Jozef Košecký 
       Riaditeľ SOŠ O a S 


