Návrh RÁMCOVEJ ZMLUVY č. …....................
uzavretá podľa § 409 a nasl. Zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka medzi
týmito zmluvnými stranami:

I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Kupujúci :
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
Zastúpený:
/ďalej len kupujúci /

1.2 Predávajúci:

Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským
Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou
035541130
2021664073

Mgr. Bacskaiová Silvia – riaditeľ školy

.......................................................................................

Zapísaný:

...................................................................................

IČO:

.....................................................

DIČ:

.....................................................

IČ DPH :

.......................................................

Bankové spojenie:

........................................................

číslo účtu:

.........................................................................

zastúpený:

..........................................................................

/ďalej len predávajúci /

II.
PREDMET ZMLUVY
2.1

Predmetom tejto zmluvy je dodávka zeleniny a ovocia (ďalej len tovar) a to na
základe objednávky kupujúceho v sortimente, množstve a cene v súlade s
cenovou ponukou predávajúceho a súťažných podkladov k zákazke na komoditu
ovocie a zelenina zo dňa 21.8.2014.

2.2

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar podľa čl. II ods. 1 zmluvy v druhu
a v množstve podľa objednávky kupujúceho.

2.3

Kupujúci sa zaväzuje tovar dodaný predávajúcim na základe objednávky, prevziať a
zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu podľa čl.III zmluvy.

III.
KÚPNA CENA
3.1

Kúpna cena za tovaru podľa čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán
v zmysle § 3 zákona číslo 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov
cenovou ponukou, ktorá bola predávajúcim doručená v rámci výberového konania na
zadanie zakázky. Cenová ponuka tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve.
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3.2 V cene sú zakalkulované všetky cenotvorné kalkulačné položky vrátane dopravných a
manipulačných nákladov.
3.3

Jednotkové ceny pre dodávky tovarov podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy sú platné počas
trvania platnosti tejto zmluvy. Predávajúci je oprávnený vzhľadom na špecifické
požiadavky upravovať cenu smerom hore do výšky maximálne 10%, oproti základnej
cene za tovar podľa predloženej cenovej ponuky v nasledovných prípadoch:
a) pri legislatívach zmenách v cenovej oblasti alebo,
b) pri zmene cien v závislosti od dopytu trhu s ohľadom na sezónnosť predaja, čo
musí byť preukázané a obojstranne odsúhlasené alebo,
c) v súlade s mierou inflácie v SR v období trvania tejto zmluvy podľa potvrdenia
Štatistického úradu SR alebo,
d) pri zmene cien vstupných a prevádzkových energií, resp. základných surovín v
období trvania tejto zmluvy, čo musí byť preukázané a obojstranne odsúhlasené.

IV.
DODACIE PODMIENKY
4.1

Dodanie tovaru bude realizované na základe objednávok vystavených kupujúcim,
potvrdených predávajúcim, v druhu a v množstve podľa jeho potrieb.

4.2

Objednávky na dodanie jednotlivých druhov tovaru v rámci zmluvne dohodnutého
sortimentu môže kupujúci doručiť predávajúcemu nasledovným spôsobom:
- faxom na

: ….............................................

- elektronicky na e-mail : …..........................................
- telefonicky na

: ….............................................

4.3

Termín odoslania objednávky je minimálne 24 hod. pred realizáciou dodávky tovaru.

4.4

Predávajúci sa zaväzuje realizovať čiastkové dodávky na základe objednávky, v čase
dodania dohodnutom a vyznačenom na objednávke.

4.5

Miestom dodania tovaru je: Školská jedáleň pri ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským,
Školská 3, Čierna nad Tisou

4.6

Predávajúci zabezpečuje vykládku a manipuláciu tovaru podľa podmienok uvedených
v súťažných podmienkach k zákazke, t.j. pred dreve skladu Školskej jedálne pri
Základnej škole s vyučovacím jazykom slovenským, Školská 3, Čierna nad Tisou.

4.7

Dodaný tovar bude zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu
počas prepravy a vykládky.

4.8

Dodávky tovaru sa budú realizovať, v závislosti od objednávky denne v pracovných
dňoch týždňa
V.
PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1

Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením svojho
záväzku voči kupujúcemu. Dňom zdaniteľného plnenia je deň potvrdenia prevzatia
dodaného tovaru na dodacom liste podľa bodu 6.2.
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5.2

Kúpnu cenu za dodanie tovaru uhradí kupujúci na základe faktúry, ktorú predávajúci
vystaví a doručí kupujúcemu po uskutoční zdaniteľného plnenia. Predávajúci vystaví
kupujúcemu účtovný doklad na každú potvrdenú objednávku samostatne.

5.3

Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona číslo 222/2004 Z.z. o DPH a
označenie čísla zmluvy podľa evidencie kupujúceho.

5.4

V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 5.3, je kupujúci
oprávnený vrátiť ju predávajúcemu. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty
splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry
kupujúcemu.

5.5

Lehota splatnosti faktúry je minimálne 14 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.

5.6

V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny na základe predloženej
faktúry má predávajúci právo na uplatnenie úroku z omeškania vo výške 0,05 %
z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

5.7

Za deň úhrady sa považuje deň, kedy je fakturovaná čiastka pripísaná na účet
predávajúceho.
VI.
ODOVZDANIE A PREVZATIE TOVARU

6.1

Predávajúci je povinný dodať tovar v akosti, množstve a druhu, ktorý určuje táto
zmluva, príslušné právne predpisy a normy. Kvalita dodávaného tovaru musí byť v
súlade s potravinovým kódexom.

6.2

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru, hneď ako mu je tovar odovzdaný a on
podpisom zodpovednej osoby potvrdí jeho prevzatie na dodacom liste.

6.3

Predávajúci je povinný dodať tovar podľa podmienok uvedených v tejto zmluve a v
súťažných podkladoch k zákazke zo dňa 21.8.2014 (príloha č.2).

6.4

Kupujúci je povinný prevziať tovar na dohodnutom mieste, v rozsahu uvedenom na
objednávke, v dohodnutej cene a dohodnutej lehote. Prevzatie tovaru a uskutoční za
prítomnosti zástupcu kupujúceho, ktorý po kvalitatívnej a kvantitatívnej kontrole
podpisom a pečiatkou potvrdí na dodacom liste prevzatie tovaru od predávajúceho.

6.5

Kupujúci má právo odmietnuť tovar prevziať, v prípade nevyhovujúcej hmotnosti,
akosti tovaru, alebo ak tovar zjavne nespĺňa požiadavky vyplývajúce z platných
štátnych noriem, hygienických a iných všeobecne platných predpisov.

6.6

Nebezpečenstvo škody na tovar prechádza na kupujúceho po jeho fyzickom prebratí
a písomnom potvrdení prevzatia od predávajúceho .

VII.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A REKLAMÁCIA
7.1

Predávajúci zodpovedá za vady dodaného tovaru, ktoré nemohli byť zistené pri
preberacom procese a je zrejmé, že ich existencia sa vyskytla už pred okamihom
odovzdania.

7.2

Vady dodaného tovaru zistené podľa čl. VII ods. 7.1 zmluvy, je kupujúci povinný
reklamovať čo najskôr, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru a to aj písomne.

7.3

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu vád tovaru podľa čl.VII ods.7.2 zmluvy
najneskôr do 7 dní od doručenia reklamácie a to dodaním bezvadného tovaru za
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tovar vadný alebo poukázaním časti kúpnej ceny zodpovedajúcej cene
reklamovaného tovaru na účet kupujúceho.
7.4.

V prípade plnenia kupujúceho za tovar, ktorý bol predmetom uznanej reklamácie, mu
predávajúci vydá na reklamovaný tovar dobropis.

7.5

V prípade, ak sa pri preberaní tovaru zistia rozdiely medzi objednaným a dodaným
množstvom, táto skutočnosť sa uvedie na dodacom liste s označením, že sa jedná o
nedodaný, resp. chýbajúci tovar.

7.6.

Skutočne dodaný tovar podľa písomnej objednávky kupujúceho je tento povinný
prebrať a potvrdiť dodací list. Predávajúci spolu s tovarom odovzdá kupujúcemu aj
potvrdenú kópiu dodacieho listu.

7.7

Ďalšie vzťahy zmluvných strán týkajúce sa záruky za tovar, vád tovaru a nárokov
z nich vyplývajúcich sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

VIII.
ZMLUVNÉ POKUTY
8.1

Ak predávajúci nedodá tovar v termíne uvedenom podľa čl. IV. ods. 4.4, kupujúci
má právo uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny nedodaného tovaru za
každý deň omeškania.

8.2

Ak predávajúci nevybaví reklamáciu v lehote podľa čl.VII. ods. 7.3. , môže si kupujúci
uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z kúpnej ceny za každý deň omeškania.

IX.
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
9.1

Kupujúci má právo jednostranne odstúpiť od zmluvy s účinnosťou dňom doručenia
tohto odstúpenia predávajúcemu v prípade opakovaného dodávania vadného
tovaru alebo opakovaného nedodržania lehôt stanovených v čl. IV. ods. 4.4 zmluvy
alebo čl. VII ods. 7.3 zmluvy, alebo v prípade ak nedôjde k obojstrannému
odsúhlaseniu ceny podľa čl.III ods. 3.3. písm.) b/ alebo d/ zmluvy, alebo ak
predávajúcim požadovaná kúpna cena za tovar bude prevyšovať cenovú ponuku
(Príloha č. 1) nad rámec uvedený v čl.III. ods. 3.3 zmluvy.

9.2

Predávajúci má právo jednostranne odstúpiť od zmluvy s účinnosťou dňom doručenia
tohto odstúpenia kupujúcemu v prípade neplnenia si povinností kupujúceho, a to
neuhradenia fakturovanej sumy za dodaný tovar v dvoch a viacerých dodávok tovaru.

X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
10.1

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Zmluvy nadobúda
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke kupujúceho.
Kupujúci sa zaväzuje zverejniť platnú zmluvu do 3 dní od jej obdržania od
predávajúceho.

10.2

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.8.2016. Zmluvné obdobie začína dňom
účinnosti zmluvy.
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10.3

Plnenie predávajúceho po tomto termíne sa považuje za plnenie záväzkov z tejto
zmluvy, ak kupujúci objednal tovar v priebehu trvania zmluvného vzťahu.

10.4

Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, riadia sa
ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien
a doplnkov a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov
platných na území SR.

10.5

Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomnou dohodou zmluvných strán
formou dodatkov.

10.6

Zmluvný vzťah možno ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán.

10.7

Kupujúci si vyhradzuje právo odobrať tovar uvedený v predmete plnenia tejto
zmluvy od iného dodávateľa, v prípade ak je na tento poskytovaná dotácia štátu,
ministerstva školstva, dotácia európskej únie alebo dotácia iného grantového
systému určená pre školstvo a školské zariadenia. O tejto skutočnosti kupujúci
predávajúceho upovedomí a to s uvedením subjektu, ktorý dotovaný tovar
poskytuje, druhu dotácie a ceny dotovaného tovaru. V prípade, ak predávajúci danú
cenu akceptuje a prejaví záujem tovar dodať aj v tejto cenovej hladine, bude
uprednostnený pred dotovaným dodávateľom.

10.8

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 – Cenová ponuka
predávajúceho k výzve na predloženie ponuky podľa §9 ods. 9 zo dňa 21.8.2014.

10.9

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 2 – Súťažné podklady na
zadanie zakázky podľa §9 ods. 9 zo dňa 21.8.2014.

10.10

Táto zmluva je vypracovaná v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných
strán dostane po jednom vyhotovení.

V ….................................... dňa ...................

V Čiernej nad Tisou dňa ...................

Predávajúci :

Kupujúci :

.........................................................

............................................................
Mgr. Bacskaiová Silvia
riaditeľ školy
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