RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE T O V A R U
(ďalej len zmluva)
uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, § 3 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon") medzi týmito zmluvnými stranami
I.
Zmluvné strany:

Kupujúci:

ZŠ s MŠ Chlebnice
Zastúpený: Mgr. Monika Oklapková
IČO: 37808770
DIČ:2021614133
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: SK84 0200 0000 0031 3804 1458
(kupujúci nieje platcom DPH)
(ďalej len „kupujúci")

Predávajúci: Školex, spol. s r.o.
Horárska 12, 821 09 Bratislava
Zastúpený: Ing. Miroslav JANSO
IČO: 31396763
DIČ : 2020321908
IČDPH: SK2020321908
Zapísaný : Okresnom súde Bratislava I pd spisovou značkou: Oddiel: Sro, Vložka
číslo 9091/B zo dňa 9.6.1995
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: SK74 0200 0000 0015 0814 4042 (IBAN kód)
(ďalej len „predávajúci")
II.
Preambula
1. Rámcová kúpna zmluva /ďalej len „zmluva'Vupravuje základné pravidlá platné pre dodávky
tovaru, ktoré sú touto zmluvou dojednané medzi predávajúcom a kupujúcim.
2. Táto zmluva je uzavretá podľa ustanovení § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 2 zákona.
III.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je zásobovanie kupujúceho školským nábytkom podľa potreby.
2. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu na základe písomnej, telefonickej alebo emailovej objednávky kupujúceho. Presný počet a typ tovaru sa bude bližšie špecifikovať
a objednávať podľa aktuálnej potreby kupujúceho.
3. Kupujúci sa zaväzuje jednotlivé čiastkové požiadavky od predávajúceho prevziať a zaplatiť
dohodnutú cenu.
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IV.
v
Cas a miesto plnenia
1. Predávajúci sa zaväzuje na svoje vlastné náklady a nebezpečenstvo dodať tovar v zmysle
bodu III. tejto zmluvy.
2. Miestom dodania je: ZŠ s MŠ Chlebnice, Chlebnice 134, 027 55
3. Kupujúci sa zaväzuje spolupôsobiť s predávajúcim.
4. Spolu s predmetom dodania budú kupujúcemu odovzdané nasledovné
doklad (faktúra) a dodacie listy.

doklady: daňový

5. Deň potvrdenia prevzatia v dodacom liste sa považuje za deň dodania predmetu zmluvy.
V.
Kúpna cena
1. Kúpna cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.
18/1996 Z. z. o cenách. Kúpna cena bude vrátane DPH. Kúpna cena obsahuje všetky
náklady predávajúceho na miesto dodania a uloženia tovaru na miesto určenia.
2. Kúpna cena je splatná na základe daňových dokladov (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 14 dní odo dňa dodania tovaru. Pre účely tejto zmluvy
sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu kupujúceho na
účet predávajúceho.
3. V cene tovaru je zahrnutá aj doprava na adresu kupujúceho. Kúpna cena je stanovená na
základe cenovej ponuky predávajúceho. Rozšírenie sortimentu tovaru bude riešené
dodatkami, vypracovanými na základe aktuálnych cenníkov predávajúceho, platnými
v čase predaja.
VI.
Možnosť a spôsob úpravy ceny
1. Cenu tovaru je možno meniť na základe zmien obchodných podmienok vyplývajúcich zo
všeobecne záväzných právnych noriem, napr. zmien DPH, daňových odvodov a to
formou priložených aktuálnych cenníkov, platných v čase predaja, odsúhlasených
oboma zmluvnými stranami.
2. Zmeny ceny tovaru sú možné len po zvýšení nákladov predávajúceho súvisiacich s
dodávaným
sortimentom tovaru. V prípade, že cena za dodaný tovar bude vzhľadom
k cene uvedenej v zmluve nižšia, nebude sa zmena ceny riešiť formou písomných
dodatkov k zmluve.

VII.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Predávajúci je povinný:
- dodať predmet kúpy kupujúcemu v požadovanom rozsahu a množstve, v bezchybnom stave
a v dohodnutej kvalite kupujúcemu, čo kupujúci potvrdí podpísaním dodacieho listu.
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2. Kupujúci je povinný:
- v dohodnutom termíne a čase prevziať objednaný tovar.Vykonať kontrolu dodaného tovaru,
reklamáciu môže kupujúci uplatniť do termínu stanoveného zákonom.
3. Kupujúci uhradí faktúry v dohodnutých lehotách a v správnej výške.
VIII.
Zodpovednosť za vady a záruka
1. Na predmet zmluvy sa vzťahuje záruka v dĺžke podľa príslušnej akostnej normy.

XII.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami
Obchodného zákonníka.
2. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov, odsúhlasených
oboma zmluvnými stranami.
3. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží kupujúci dve
a predávajúci dve vyhotovenia.
4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť po podpísaní oboma zmluvnými stranami.
5. Trvanie zmluvy: do 30.01.2018 alebo do vyčerpania finančného limitu stanoveného pre
zákazku podľa par. 9 ods.9 zákona o VO /l9.999 € bez DPH/ - podľa toho čo nastane
skôr. Vyčerpaním limitu pre účely tejto zmluvy sa rozumie vyčerpanie finančného limitu pre
všetky dohody, zmluvy, objednávky uzavreté kupujúcim na základe tejto zmluvy.
6. Predávajúci prehlasuje, že súhlasí s podmienkami uvedenými kupujúcim v tejto zmluve.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na
znak čoho pripájajú svoje podpisy.
8. Výpovedná lehota na ukončenie zmluvného vzťahu je jeden mesiac.
V Bratislave, dňa:

22.12.2014

V Chlebniciach, dňa: 29.12.2014

predávajúci

kupujúci

ŠKOLEX
SKOIEX, s.r.o.. Horárska 12,821 09 Bratislava
IČO3U96763.liDPH:SK2020J21908

©
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