
Rámcová kúpna zmluva

uzavretá podfa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom zneni a
zákonaö.25Da06 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom zneni

medzt zmluvnymi stranami :

Kupujúci:
Názov: Základná §kola Gy. Szabőa s YJM
Adresa sídla: §kotstá 936ll,929 aL Dunajská Streda
Zast.,. Mgr. Arpád Nagy, riaditeL §koly
tÖo: 36 081 019
DIÖ: 2O2I3531I4
IBAN: SK27 a200 0000 000a ]263 0122
Kontaktná osoba oprávnená podávat' v mene kupujúceho objednávky.

Rásóová Gabriela" vedúca SJ

a

Predávajúci:
Obchodné meno. |ns. Michal Gőgh - PROJEKT-MARKET
Adresa sídla: Safárkova 3053123,946 03 Kolárovo
Zast.,. Ing. Michal Gőgh, majitel'-riaditeí
IÖo: 17722608
DIÖ: 1020360726
rÖ oprr: SK102O36I726
Bankové spojenie: VÚB, a.s., poboöka Kolárovo
TBAN: SK08 0200 0000 0012 5242 0153
zapísan§ v Zivn. registri OÚ Komárno, spis ó.4OI-4277

takto,

L
úvodné ustanovenie

Táto zmluva sa uzavára na základe verejného obstarávania postupom podÍa § 9 ods. 9 zákona
ó. 2512006 Z. z. o verejnom cbstarávani a o zmene a doplnení niektorych zákonov v zneni
neskor§ích predpisov pod názvom. ,oZabezpeóenie hydinoqich vyrobkov pre §kolskú
jedáleüoo.

il.
predmet zmluw

Predmetom tejto zmluvy je závázok predávajúceho dodávat' potraviny pre §kolskú jedálen

podl'a prílohy ö. 1, ktorá tvod neoddeliteínú súöast' tejto zmluvy (,,dalej len tovar") a závázok
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kupujúceho prevzia( tovar a zaplxif kúpnu cenu, a to v súlade s právami a povinnost'ami
zmluvnych strán a podmienkami dohodnutjmi v tejto zmluve. Predávajúci sa zavázqe dodávat'
tovar v mnoZstve a termínoch §pecifikovanych v jednotlivych objednávkach pre Skolskú
jedáleü priZákladnej §kole Glulu Szabőa s VJM, Dunajská Streda, Skolská 93611.

1,

III.
Dodacie podmienky

Predávajúci sa zavázuje dodat' potraviny podl'a öl. II tejto zmluvy v poZadovanej kvalite
podía príslu§nych noriem vztahujúctch sa na §kolské jedálne poöas trvania tejto zmluvy,
Predávajúci bude tovar kupujúcemu dodávat' na základe jeho öiastkovych objednávok
zadanych písomne, e-mailom alebo telefonicky. MnoZstvo tovaru bude upresiované
objednávkami tak, aby bola zabezpeóená kvalita potravín z hladiska záruky, druhu
vyrobku a mnoZstva stravnikov.
Predávajúci sa zavázuje dodat' objednany tovar v nasledujúci pracovny dei do 7,30 hod.

pri objednávkach doruöenych do 16,00 hod. predchádzajűceho pracovného dia.
Dodávka tovaru je splnená jeho prevzatim a podpísaním dodacieho listu zo strany

povereného zamestnanca kupujúceho.
V prípade, áe na základe kontroly pri dodaní tovaru povereny zamestnanec kupujúceho
zisti vady tovaru spoöívajúce najmá v mnoZstve a kvalite tovatu resp. jeho nesÚlad s

objednávkou" tovar nepreberie a oznámi to predávajúcemu. Predávajúci je povinny na

vlastné náklady dodat' do 1 hodiny od zistenia vady poáadovany tovar, pokiaf sa

zmluvné strany nedohodnú inak.
Ak predávqúci nezabezpeéí po odmietnuti prevzatia tovaru podÍa bodu 5 tohto Ölánku
jeho dodanie v zmysle objednávky do jednej hodiny od odmietnutia, je kupujúci
oprávneny zabezpeóít tovar od iného predávajúceho.

IV.
Cena tovaru a platobné podmienky

Cena tovaru je dohodnutáv zmysle zákona ö. 18/1996 Z. z. o cenách v zneni neskor§Ích

predpisov.
Cena zajednotlivy tovar je uvedená v prílohe ö. 1, a je platná poöas trvania platnosti tejto
zmluvy. Zmluvná cena obsahuje v§etky náklady predávajúceho na dodanie a uloZenie
tovaru na miesto uröenia.
Zmluvné strany sa dohodli, 2e maximálna cena za tovar dodany na základe objednávok
möZe byt' do vy§ky 40.000 EUR bez DPH (slovom §tyridsat'tisíc eur)" za dobu trvania
zmluvy.
Predávajúci mőLe najmá s ohl'adom na momentálnu situáciu na trhu, v öase celoplo§nej
rea|tzácie akcií na podporu predaja, stanovenim dlhodobo nizkych cien na vybrané druhy

tovaru poskytnút' kupujúcemu niZ§iu cenu, ako je uvedené v ponukovej cene.

Obj ednávatel' nep o skytne dodávateíovi Zi adn e zál ohy .

Kúpnu c,efiu za skutoöne prevzaty tovar zaplatí kupujúci predávajúcemu na základe faktúry
s náleZitost'ami daiového dokladu na úöet predávajűceho uvedeny v záhlavi tejto zmluvy a

to do 15 dní odo dia doruöenia faktúry kupujúcemu. Súöast'ou faktúry bude aj dodací list
podpísany kupujúcim,

4.

5.

6.



Osobitné dojednania

J.

Zmluvné strany
ustanoveniami
predpisov,

7. Túto zmlur,u je moZne
zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze sa budú vzájomne informovat' o v§etkych skutoönostiach"
pri ktorych predpokladajű" 2e by mohli viest' k §kodám a usilovat' sa prípadné §kody
odvrátit'.
Predávajúci je povinny ihned oznámi( kupujúcemu zántk oprávnenia na predaj a dodanie
tovaru. V takomto prípade je kupujúci oprávneny od tejto zmluvy odstúpit'.
Ak predávajúci nesplní svoju povinnost' dodat'objednany tovar bez vád ani po uplynutí
dodatoönei lehoty v zmysle bodu 5 v ö1. III, je povinny zaplattl kupujúcemu zmluvnú
pokutu v sume 100 EUR. Tymto nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu §kody.

Y pripade ome§kania s dodaním tovaru je predávajúci povinny zaplatif kupujúcemu úrok
z ome§kania vo vy§ke 0,050Á z hodnoty nedodaného tovaru za kaády defi ome§kania.

Tymto nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu §kody.

V prípade ome§kania s úhradou faktúry je predávajúci oprávneny uplatnit' si u

kupujúceho úrok z ome§kania vo vy§ke 0,050Á z neuhradenej öiastky za kaZdy dei^l

ome§kania.

VI.
Doba trvania a zánik zmluvy

Táto zmluva sa uzatvára na dobu uröitú, a to do 31.12.2018 alebo do okamihu
dosiahnutia maximálnej ceny dodaného tovaru uvedeného v bode 3 ölánku IY tejto

zmluvy" podl'a toho, ktorá skutoönost' nastane skör.
Táto zmluva zanlká.
a) uplynutím doby, na ktoru bola dohodnutá
b) písomnou dohodou zmluvnych strán

c) písomnou vypoved ou jednej zo zmluvnych strán.

Zmluvté strany sú oprávnené túto zmluw vypovedaf q bez udania dövodu. Vypovedná
lehota je 1 mesiac. Vypovedná lehota zaöína ptynút' pffym diom mesiaca nasledujúceho
po mesiaci" v ktorom bola vypoved druhej zmluvnej strane doruöená.

VII.
závereíné ustanovenia

sa dohodli, Le právne vz(ahy touto zmluvou neupravené sa budú riadií
Obchodného zákonnika a ostatnych v§eobecne záváznych právnych

menit' alebo dopliat' formou písomnych dodatkov podpísanych

J.

4.

Táto zrnluva nadobűdaúöinnost' 1. 1.20 1 5.

Predávajúci podpisom tejto zmluvy vyhlasuje" Ze bol oboznámen} s povinnost'ou

kupujúceho zverejnit' túto zmlur,u na webovom sidle kupujúceho.



Tátozm|uvajevyhotovenáv3rovnopisoch,ztoho2prekupujúcehoalpre
Predávajúceho' . llzallrp!á Ánhrnmvs váZne, uröite a zrozumíteíne,
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Dunajská Streda, 29.I2.20I4

Kupujúci:

Kolárovo, 79.I2.2a14

Predávajúci:

iíro. Gógti Mlóal

Základnáíkola
Mgr. Arpád Nagy,
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Príloha: Z a znam pr e dáv aného tovaru



Pdloha: Zoznampredávaného tovaru

Jednotková
cena za MJ
sDPHv€

Jednotková
cena za MJ
bez DPH v €
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