
uzatvorená podl'a § 409 a nasl, zákona č.51311ggl Zb. obchodného zákonníka V znení

a podl,a § 11 .ák"":?!:ii!ll'#'" i,]l."inom obstaráVaní
v znení neskorš ích predpisov

medzi týmito zmIuvnými stranami

Rámcová zmluva na dodanie tovaru ě.9l2O18
d'alej len zmluva

l.
Zmluvné strany

Tibor Brunczlík
33 465 223
sK1020260483
TABA
SK87 1,100 0000 0029 4304 .l3O9

í.í. Ši_olská jedáleň pri Gymnáziu M. R. Štefánika, Slnečná 2,g31 o1Šamorínzastúpená : PaedDr. Editou Lysinovou - riaaitelrou Sr<ory * Statuiárom'
k,ontaktná osoba :- vedúca školskejledálne
lCO: 00160407
DlČ-, 202115169g
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Cís|o účtu: 7000491999/8180

(d'alej len,,kupujúci.)

a

,1.2.

zastúpený:
lCO:
lč DPH :

Bankové spojenie :

Císlo účtu :
Zapísaný v obch, registri:

(d'aIej len,,predávajúci'')

pr""]liuut"

2-1 íáto zmluva je.uzavretá podl'a ustanovení § 4O9 až 470 obchodného zákonníkav.znení neskorŠích predpisov a podl'a § l1žákona č.25t2oo6 z, o ue."jnám 
'-

obstarávaní medzi týmito zmluvnými stianami. zmluvné strany uzatvárajú tútorámcovú zmluvu na dodanie tovaru,



lll.
Předmet zmluVy

;i"""'fi:i"ňi:fi:,]:x"Jj:,.."oovanie 
čerstvými va.jcami - podl,a potreby stravovacej

Množstvo a rozsah predmetu zmluvy pre zmIuvné obdobie bude predávajúciV plnej miere rešpektovat',

predávajúci dodá predmet p|nenra zmluvy vo vjastnom mene a na vlastnúZodpoVednost',

lV.
Dodacie podmienky

Predávajúci sa zavázuje dodat',predmet Zmluvy podl'a ól, lll tejto zmluvy -v množstve podl'a písomnej alebo teleíonickáj áÚ;j";;ky
Kupujúci sa zavázuje, že dodaný predmet plnenia prevezm e a zap|aíí dohodn utúcenU

4,3 Miestom dodania,,e Školská.ledáleň pri Gymnáziu M.R-Šteíánika Šamorín
4.4 Množstvo tovaru predmetu obstarávanla z celkového množstva predmetuobstarávania bude upresňovane objednávkam;;;;ř""y kupujúceho tak, abyboIa zabezpečená kvaIita lovaru 7 ňl'"di.k" záruky 

-a'mnozstvo
podl'a počtu stravujúclch sa žiakov 

" 
r"r".ňň"áu-

. u 
|53l§,:i:dmetom 

p|nenia budú kupujúcemu odovzdané nas|edovné doklady :

- faktúra za dodanÝ toval l1x do mesjaca/

Xtp.,Y'"en"

5,1 Cena za sp|nenie predmetu zm|uvy v rozsahu čl, llI je stanovená dohodouzmluvných strán v zmvsle § 2 zákóna r.rn sac, ielr'sl6 Z,z, o cenách takto :tvid ceny uvedené u pritor,é;,

5.2 Kúpna cena je splatná na základe daňových dokladov ffaktúr/ predáVajúceho.Faktúry musia obsahovat' náležitosti a."á"JňJ"r.r"áu a špeciíikáciu ceny,V prípade, že faktúra nebude obsahov"t; nar"iitášii 
".ianovené 

zákonom,kupujúci je oprávnený vrátrt' ju, predávajú.";;;;jň;enie. V takomto prípadesa preruší pIynutre lehotv sp|atnostl a ňová tehotá.ňiuino.r, začne plynútdoručením opravenej t"ňtuiy rupuiu"u;;, '""'- '' "'

5,3 Lehota splatnosti faktúrje 14 dní odo dňa ich doručenla kupujúcemu.

5,4 Pre účely teito zmluvv sa za.deň úhrady považuje deň odoslania príslušnejfinančnej sumy z účtú kupujúceho .";áá;r;Ú;";;;;;"
5,5 V cene tovaru je zahrnutá aj doprava na adresu kupujúceho.

3.,1

32

J,J

4.1

42



o. l/
I

Možnost'" 
"oOllt úpravy ceny

Cenu tovaru je možno menit'iba na základe zmien obchodných podmienokvyplývajúcich zo všeobecne ,^ra.nýcn iriui;;ň n#;. řj prt zmene DPHdaňových odvodov, a to formou číslovaných §ísomných dooatkov, ktoré budú
:f ilřý*'.li.xriadne 

potvrdené 
" Ň;i;;; ;;;#;;; zástupca m i oóácn

Takto zmenená kúpna cena sa upravuje prvým dňom budúceho mesiaca
l::l"quji:"|o. po podpísaní oooáttu ř.,iiuir", Ňáp"opYš""ii" dodatku o zmene
;:ťnť" 'O 

dní od jej predloženla zakladá dóvody Ói" ,Iriáneuni" zmluvného

Možnost' odmietnv,l|i prubr"ti" tou"ru
7 1 Kupulúci si Vyhradzu.]e právo odmietnut'prevziat' tovarZ dÓVodU nedodrŽania

i:i'H,í::iilflJi:lijůT;;f;ji" t"""'i.', Jp""i'rix*aneno ou;eonauto,1 pir.i"r

Práva a povinnoYl|'..'uuný"n 
"rrrnPredávajúci je povinný :

8 1 dodat'predmet kúpv kupujúcemu v požadovanom rozsahu a množstve,v bezchybnom stave a v.dohodr"i"j ililt"';"'.r.i"JÍ'xupuiu""r.,o, čo kupulúcipotvrdí preberajúclm protokolom rr"U" ÓáJpi"""irilloacreno tistu,

Kupujúci je povinný :

8.2 požadované dodávkv objednávat íormou písomnej alebo telefonlckejobjednávky, ktorú doručipreOau"luc"mri ffi ;'i;1 ;;. pred rozvozom,V pripade oneskorenia nredložených 
"Ol"OřJřl pr"Oávalúcr nemoze bytsankcionovaný za neúpiné ryb;;;;;";dř; 

qv.^ PlEu(

8 3 V objednávkeje kupujúci, povrnný uviest množstvo, sortlment pod|a cl, Vte]to zmluvy, pozadovanÝ deň expedície, presnú adÁu kupujúceho a adresumiesta, kde má byt tovai doOaný,

8,4 Minimá|ne množstvo obiednaných VýrobkoV Sa nestanovu.]e, Kupujúci potvrdíprevzatie výrobkov n" o'oO""áÁ rl.tJ ;ň;;,#.i"#'j!anotXacr,

Z.nruu,lá'poXrty

9,'l Pre prípad nedodržania nodmienok tejto zmluVy dohodll zmíUVné stranynaS|edovné zmluvné pokuty: 
-J'- -'iiiÝ!' v9'lgul

9-1.1 Za omeškanie predavaiúceho s dodaním predmetu pJnenra uvedený v čl, lll potermíne podl'a čl lV, bodu4 3 á;ii ;"ř;i"';" i,Y§i" o O,r 

'" 
z hodnotyomeškaného tovaru 7a 

1i._o1_o"l "..§uňi" )"ňLi"" m Zmluvnej pokutynezaniká nárok kupujúceho na prípadnú nunr"Oriřoov

6-2



9-1.2 Za om€škanje kupujúceh^o^so zap|atením sp|atnej faktúry zaplatí kupujúci úrokz omeškan|a vo výške 0,02oÁ za každý začatý týideň omeškania,

x.
prechod vlastníctva

,10,1 kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy dňom prevzatia tovaru.

Zodpovednost' )j' 
"nuu, 

a záruka

11.1 predávajúci ručí za vlastnostl predmetu plnenia tak, ako uvedie dobu zárukyjednot|ivých výrobkov v dňoch na dodacom Iiste,

11.2 Predávqúci nezodpovedá za chyby predmetu p|nenia, po prevzatí tovaru
kupujúcim, ktoré boli spósobená nesprávnym skIadovaním výrobkov aIebo
nesprávnym nakladaním s výrobkami,

11 3 Zmluvné strany sa dohodli.pre prípad chyby predmetu p|nenia, že počas
záručnej doby má kupujúci právo požadóvát'a predávajúci povinnost' nezptatne
odstránit' chyby, resp, vymenit'tovar za tovar bezchybný, resp, čerstvý,

11,4 Predávajúci_sa zavázuje odstránit' prípadné chyby plnenia v zmysle bodu 11,3
v óo najkratšom možnom čase, spravid|a oo zi n-oa uplatnenia oprávnene1 áklamáciekupulúceho, V prípade ak ciyba je neodstránitel'ná, závázuje sa predávajúci JoJ"t;oo'l2 hod, zistenia tejto skutočnosti náhradný predmei plnenia.

'í '1 5 Kupu;úci sa zavázuje, že prípadnú rek|amáclu chyby predmetu plnenia up|atníbezodkladne po jej zistení písomnou formou do rút zástupcu predávajúceho,

Spoločné 
" 
.ruJlinU ustanovenia

12-1 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že závázkový vzt'ah, vzniknutý na základe
tejto zmluvy, sa riadi ustanoveniamj Obchodnéhó zákonníka, i keá'ide o vzt'ah
subjektov, ktorý nespadá pod vzt'ahy uvedené v ustanovení § 261 Obchodného
zákonníka.

12.2 Zmluvu je možné menit' alebo dopiňat' len formou písomných číslovaných
dodatkov odsúhlasených oboma zmIuvnými stranámi. Pre p|atnost' doáatkov
k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o ce|Óm texte č|ánku.

12_3 Zmluvu je možné zrušit ,
a/ písomnou dohodou zmIuvných strán k dohodnutému termínu
b/ písomnou výpoved'ou ktorejkol'vek zo zmluvných strán, s jednomesačnou

výpovednou lehotou. Výpovedná |ehota zaóína plynút'prvým dňom
nasledujúceho mesiaca po doručení výpovedi diuhej zmIuvne1 strane

c/ odstúpit'od zmIuvy okamžite pri podstainom porušeňí zmluvy.

'12.4 Za podstatné porušenie zm|uvy považujú zm|UVné Strany V Zmysle § 345
obchodného zákonníka :

a/ predávajúci opakovaným alebo zavineným omeškaním dodávok spósobí
závažné nedostatky v zásobovani kupujúceho

b/ kupujúci neuhradením faktúr najneskbr do 30 dní po splatnosti faktúry



12.5 Odstúpenie od zmluvy sa stane účinným dňom doručenia oznámenia druhej
strane.

'l 2.6 Ak nie je v tejto zmluve stanovené inak, právne v^'ahy z nej vyplývajúce
a vznika,júce sa riadia ustanoveniami obchodného zákonníka a ostatnými
všeobecne záváznými právnymi predpismi.

12.7 Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktoryích po podpísaníobdrží
kupujúci a predávajúci po jednom vyhotovení.

12.8 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými
stranami.

12.9 Zmluva sa uzatvára na dobu jedného roka t.j. od 8.'l0.2018 do 07.10,20'l9

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

V Šamoríne, dňa 5.10.20í 8



Tibor BrunczlíkJ

Ponukový list

1. Čers§é slepačie vaicia " M "

2. Čerstvé s|epačie vajcia " L "

3. Vajcia balené po 10 ks

4. Vajcia balené po 6 ks

Uvedené cenY sú bez DPH a sú platné od 01.09.2018

n

0.13 €
0.§€
1.50 €
o.90 €


