
Kúpna zmluva
(Rámcová)

uzaítorenápodl'a § 409 aZ 470 obchodného zákonníkav znenineskor§Ích predpisov azákona

é,2512006 Z. z. o verejnom obstarávaní v zneni neskor§ích predpisov

medzi qf mito zmluvn;i mi stranami :

Predávajúcí:
obchodné meno:
Sídlo/Miesto podnikania:
Zastupeny:
Názov banky:
öíslo úötu:
tÖo:
tÖ opu:
Oznaöenie registra:

(d'alej len ropredávajúci'o)

Kupujúci:
Názov organizácie
Sídlo organizácie:
Zastllpeny:
Nazov banky:
öíslo úötu:
tÖo:
DIÖ:

(d.'alej len,,kupujúci")

öt. r.

Zmluvné strany

AlZbeta Szokolová - TRILAK
925 0I Matú§kovo ö. 835

A|Lbeta Szokolová
SBERBANK Slovensko, a.s.

IBAN: SK86 3100 0000 00421025 2300
369 181 56
SKI020264476
Zivnostensky register, OkÚ Galanta, reg.ö.: 202-6741

Zékladná §kola Gyulu Szabóa s VJM
g2g 0I Dunajská Streda, §kohka uI.936lI
Mgr. Arpád Nagy - riaditet
ÖSOn a.s. Dunaiská Streda
2653818317500
360 810 19

202135311'4

öt. tt.
preambula

Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil metódu verejného obstarávania Podl'a § 9

ods, 9 
-rikonu 

é. 2512006 Z, z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorych zákonov (d alej

|en,,zákon"), ktorej vitazom sa stal predávajúci.

Tftő zmluvaje uzátvorená podl'a usianovení § 409 aZ470 Obchodného zákonníka v znení neskor§Ích

predpisov uiákonu é.2512006 Z. z. overejnom obstarávaní v znení neskor§ích predpisov. Zmluvné

strany uzafrárajűtúto kúpnu zmluvu na dodanie tovaru.



öt. ttt.
Predmet zmluly

Touto kúpnou zmluvou sa predávajú ci zavázl$e dodávat' kupujúcemu , na zák|adejeho objednávok,

poöas doby úóinnosti tejto zmluvy tovar zo sortimentu predávajúceho a prevádzat na kuPujúceho

vlastnícke právo ktomutá tovaru a_kupujúci sazavázujetento tovar Prevziat azaPlatif zail dohodnutu

kúpnu cenu.
prádmetom zmluvy je dodávka öistiacich, dezinfekönfch prostriedkov, hygienickfch Potrieb,

upratovacích pomöóok, farieb, lakov, maliarskeho náradia a ostatného doPlnkového tovaru,

ttoai.t bliZ§ia §pecifikáóia fuorí prílohu ö. 1 tejto zmlyvy,,aviak mnoZstvo uvedeného tovaru nie je

záváznépre kupujúceho, Dodávka tovaru predpokladá aj dodanie tovaru ku kupujúcemu,

predávajúci sa zavázuje dodat' apredat' ákupujúci sa zavázuje prevziat azaplati( za dodanY tovar

kúpnu cenu podl'a Öt. rV, tejto kúpnej zmluvy.
predávajic i sa zavázuj" pmir rnnóZrtuo dodaného tovaru podta poZiadavky kupujúceho. SkutoÖne

odobraté mnozstvo bude upiesnené na základe samostatn;ich objednávok kupujúceho.

predmetom fakturácie je skutoöne objednan;i a dodan;i tovar podl'a potrieb verejného obstarávatel'a,

öt. tv.
Kúpna cena

Kúpna cena je dohodnutá v zmysle zákona NR SR é, 1811996 Z, z. o cenách, v znení neskor§Ích

predpisov podfa cenníka platného v öase uzatvorenia tejto zmluvy (vid', Prílohl ö,1).

ktpnu cena tovaru je stanovená v EUR, vrátane DpH, dovoznej priráZky, cl9 a dopravy do miesta

doáania azahrnlté sú v nej náklady na obstaranie, spracovanie, obeh tovaru a zisk.

Vzhl,adom na pohyb nampnyón cien tovaru azneho vypllivajúci pohyb predajn}ch cien, alebo

v prípade zmeny vstupnfch ,raitáaov v§eobecne vyhlásenlch , möLe byt' kúpna cena uPravená formou

vzájomne odsúhlaseného dodatku ku kúpnej zmluve,

öt. v.
Platobné podmienky

predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny za tovar skutoÖne dodan;f aPrevza$

kupujúcim. Kúpnu cenu uhradí kupujúci predávajúcemu na základe faktúry (dafiového dokladu), ktorá

mu bude odovzdaná súöasne s pieámetóm phónia. Faktúra musí obsahovat náleíitosti daf,ového

dókladu a §pecifikáciu ceny. Súöast'ou faktúry musí byt'sumárny dodací list. I ehota splatnosti faktúry

je 30 dní oáo dila jej doru8enia kupujúcemu. Úhrada faktúr prebehne qfhradne prevodn}m príkazom

prostredníctvom pefiaZného ústavu kupujúceho.

Zmlwné strany potvrdzujú, ze kupu;riói nie je platitelbm DPH a predávajúci je platitel'om DPH,

V cene tovaruje zahrnutádoprava na adresu obstarávatel'a,

öt. vr.
Dodacie podmienky

predávajúci sa zavázqe dodat' predmet zmluvy podla öl. n tejto zmluvy v mnoZstve Podl'a

písomnej póziadavty _ ou3eanavty Éupujúceho do 5 pracovn}ch dní, pokial'z objednávkY kuPujúceho

n.r.vptyni" iná lehóta, a umoZnii t ,rpulnce*u nadóbudnút' vlastnícke právo k tovaru v súlade so

zmluvou. Kupujúci sa zavázllje tento tovar prevziat,
presny defi 

^ 
d"odania oznámi písomne, telefonicky, faxovou formou, alebo osobne kuPujúci

predávajúcemu najneskör 2 pracóvné dni vopred. Kupujúci sazavázuje prevziat predmet kúPY - tovar

podlia téjto zmluvy v oznámenom termíne, poveren;imi zástupcami.



Miestom dodania je budova základnej §koly na základe písomnej alebo telefonickej objednávkY,

podía potrieb kuiujúceho zabezpeéi predávajúci vykládku objednaného tovaru do skladorn-ich

il;;i".;, 
'§. 

rupu.;rici sazavánljepo.kytnnt' piedávajúcemu v tomto smere v§etku súöinnost',
'Spolu 

s predmetom áodania budú kupujúcemu odovzdané nasledovné doklady:

o Daíoví doklad a dodacie listy,

Dodávku tovaru do miesta dodania - na adresu obstarávatel'a zabezpeóuje predávajúci na vlastné

náklady tak, aby bolazabezpeöená dostatoöná ochrana pred po§kodením a znehodnotením.

öt. vtt.
Öu, u miesto plnenia prcdmetu zmluvy

Dodanie tovaru bude predávajúcim zabezpeéované dovozom do skladu odberatel'a, do budolY

verejného obstarávatel'a, v pracovn}ch dfioch v öase od7,30 do l5,00 hod.

öt. vn.
Prechod vlastníctva a nebezpeöenstvo §kody na veci

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy dodaním tovaru.

Neúeipeöenstvo §kody nu u"Ói, a riziko spojené s predmetom kúpy, napríklad Po§kodenie,

odcudzenie apodobne, prechádza na kupujúcehó momentom jeho prevzatia podl'a Ölánku VI: tejto

zmluvy,

öt. x.
Zmluvné poku§ a úrolry z ome§kania

V prípade nedodania tovaru predávajúcim v objednanej lehote, vzniká kupujúcemu Právo ÚÖtovat'

p."dávujúc"mu zmluvnú pokutu vo qi§ie 0,05 Yo zkúpnej ceny nedodaného tovaru, zakaídY zaóatY

deü ome§kania.

öt. x.
Zodpovedno§tn za vady tovaru

Zmluvné strany sa budú riadif § 422 anasl. Obchodného zákonnika, ktoré upravujú nároky zo

zodpovednosti za vady. predávajúci sa zav'énuje dodat' kupujúcemu tovar v}hradne 1. akostnej triedY.

Kupujúci prípadné reklamácie, vady tovaru, uplatní bezodkladne po ich zistení najmá emailom,

zároveí tak möZe urobit' telefonicky, písomne alóbo osobne u oprávneného zásfupcu predávajúceho

(AlZbeta Szokolová, tel,: 0905 946 398).
predávajúcije povinn} sa vyjadrit' k reklamácii bezodkladne pojej uplatnení.

V prípaáe oóoania vadneno iorraru, je predávajúci povinn;i dodaf bezvadny tovar najneskőr do '72

hodín od uplatnenia reklamácie.
predávajúci zodpovedá zato, í,etovar bude spósobi$ k zmluvnému úöelu a Ze poöas záruÖnej dobY

bude mat' dohodnutú kvalitu a vlastnosti.



öt. xt.
Zánik a lypovedanie zmluvy

Pri podstatnom poru§ení povinnosti vypl;fvajűcich ztejto zmluvy möZe oprávnená strana

okamZite písomne od zmluvyodstúpit' apoZadovat od povinnej strany náhradu §kodY, ktorá jej

vinou vznikla, v súlade s platnou právnou úpravou.

Zmhlvné strany sa doirodli, i:é za poósátné poru§enie povinnosti budú povaZovat' Poru§enie

akejkolVek povinnosti vypl;ivajúcej tejto zmluvy. Úplná alebo öiastoóná zodpovednost' zmluvnej

strJny je vyluöená v prípade zásahuly§§ej moci, resp. zásahom úradn;ich miest,

ZÁiuvu'zaniká uplynutím doby, na którú bola uzatvorená. Zmluvu je zárovefi moíné ukonÖit'

vzájomnou pisomnÓ,, dohodou zmluvn}ch strán, alebo vypoved'ou ktoroukoltek zo zmluvn;fch

strdn, bez uvedenia dövodu qfpovede, vZdy len písomnou formou, V;fpovedná lehota je 1 mesiac

azaéinaplynút' prúm dfiom nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doruÖení qfPovede druhej

zmluvnej strane.

öt. xu.
Spoloöné a záv er eéné ustanovenia

Zmluva sa lzatvára na dobu uröitú do 3I.12,2018. Zmluva nadobúda platnost' a ÚÖinnost' dfiom

jej podpisu zástupcov oboch zmluvnych strán.
" "2mluvu 

je moiné menit' a dopÍriat' len formou písomnych dodatkov, obojstranne odsúhlasen;ich

oboma zmluvnymi stranami.
Zm|uvné strany sazaváz$ű" Ze v§etky spory vyplyvajúce ztejto zmluvy budú prednostne rie§it'

rokovaním o moZnej zhode.
Zmluva jevyhotovená v dvoch rovnopisoch , zktorychkaLdá strana obdrZí jedno vyhotovenie.

predávajúci sihlasí s podmienkami vérejnej sűtaíe uröenlimi obstarávatel'om, ktorej sa stal

vífazom.
Zmllvné strany prehlasujú, Le zmllve porozumeli, s jej obsahom súhlasia, na znak Öoho

pripáj aj ú svoj e podpisy.

V Dunajskej Strede, di'a 18.12,2014 V Dunajskej Strede, di.a l8.I2.20l4

za predávqúceho ,. za kupujúceho : 
,
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SAVO PROFl UN

Wc kockv do pisoárov 10ks

LA WC kockv do pisoárov 1k



aíanta

/1i
, :i.]3. reü" ö. 881/98

l ? / /4 r,3,' /yr/, L,fu,ír/rá ?r,é


