RÁMCOVÁ ZMLUVA NA DODANIE TOVARU_________________
(ďalej len zmluva)
uzatvorená podľa § 409 a Zákona č. 25/2006 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
T. Vansovej 2, 95501 Topoľčany
Zastúpený: Mgr. Milanom Naňom, riaditeľom
IČO: 00893480
DIČ: 2020419665
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000308066/8180
IBAN : SK 94 8180 0000 007000308066
(ďalej len „kupujúci“)

Predávajúci: AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 10, Pezinok
Zastúpená:
IČO: 34144579
DIČ: 2020361772
IčDPH : SK2020361772
Zapísaná v OR SR BA č. 13450/B
Bankové spojenie: ČSOB
Číslo účtu: SK 63 7500 000000 0025540273
(ďalej len „predávajúci“)

II.
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je zásobovanie školskej jedálne vysokohodnotnými potravinami,
ktorých množstvo a rozsah bude upresňovaný objednávkami zo strany kupujúceho.
III.
Dodacie podmienky
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zákazky tejto zmluvy v množstve podľa osobnej
alebo telefonickej objednávky vedúcej školského stravovania.
Kupujúci sa zaväzuje tento tovar prevziať.
2. Miestom dodania je Školský internát pri Stredná odborná škola obchodu a služieb- školská
jedáleň , ul. Mudroňa 2, Topoľčany.
.

4. Termíny a frekvencia dodania : - 1 krát štvrťročne.
5. Spolu s predmetom dodania budú kupujúcemu odovzdané nasledovné doklady :
* faktúra a dodacie listy.
IV.
Kúpna cena
1 Kúpna cena musí byť účtovaná v zmysle zákona NR SR č 18/1996 Z.z. a cenníka
platného v čase dodania predmetu zmluvy.
2. 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. Súčasťou faktúr musia byť dodacie listy . Lehota splatnosti
faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje
deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu kupujúceho objednávateľa na účet
predávajúceho.
3. V cene tovaru je zahrnutá doprava a vyloženie tovaru na adrese kupujúceho.

V.
Možnosť odmietnuť prebratie tovaru
Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar z dôvodu nedodržania
akosti, štruktúry alebo množstva tovaru špecifikovaného objednávkou, pokiaľ sa zmluvné
strany nedohodnú inak.
VI.
Práva a povinnosti zmluvných strán
Predávajúci je povinný :
1. Dodať predmet kúpy kupujúcemu v požadovanom rozsahu a množstve, v bezchybnom
stave a v dohodnutej kvalite a množstve spresnenom v objednávke do skladu kupujúceho,
čo kupujúci potvrdí podpísaním dodacieho listu.
Kupujúci je povinný:
1.
Kupujúci je povinný požadované dodávky objednávať formou písomnej alebo
elektronickej objednávky, ktorú doručí predávajúcemu najneskôr do 24 hodín pred
rozvozom pokiaľ sa nedohodnú inak.
VII.
Zmluvné pokuty a sankcie
1. Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovné
zmluvné pokuty a sankcie:
a) Za omeškanie predávajúceho s dodaním predmetu kúpy pokuta vo výške 0,02
% z hodnoty predmetu kúpy za každý deň z omeškania. Zaplatením zmluvnej
pokuty nezaniká nárok kupujúceho na prípadnú náhradu škody
b) V prípade omeškania so zaplatením faktúry, je predávajúci kupujúcemu
fakturovať úrok z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej čiastky za každý deň
omeškania. Za deň úhrady sa považuje dátum odpisu príslušnej čiastky z účtu
kupujúceho.

VIII.
Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody za veci
Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy dňom prevzatia tovaru.
XI.
Zodpovednosť za vady a záruka
1. Na predmet zmluvy sa vzťahuje záruka :
- v prípade, ak ide o tovar, ktorý má vyznačenú dobu použiteľnosti /spotreby/ vzťahuje
sa na tento tovar vyznačená doba použiteľnosti / spotreby/.
- v prípade neoznačeného tovaru dobou použiteľnosti sa záruka určuje podľa hygienických predpisov vzťahujúcich sa k charakteru tovaru.
2. Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol znehodnotený nesprávnym skladovaním, ako
aj nesprávnou manipuláciou s ním.
XII.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa primerane riadia ustanoveniami Obchodného
zákonníka a s ním súvisiacimi právnymi predpismi.
2. Meniť a dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných a očíslovaných
dodatkov, ktoré budú platné ak budú podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
3. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých jednu si ponechá predávajúci a
dve kupujúci.
4. 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
5. Zmluva nadobúda účinnosť jej podpisom.
6. Táto 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
kupujúceho.
7. Zmluva sa uzatvára na dobu 48 od jej platnosti, do 31.08.2018.

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

–––––––––––––––––––––––––––kupujúci

–––––––––––––––––––––––
predávajúci

