Návrh - Rámcová zmluva č..............
Uzavretá podľa § 269 a násl. Obchodného zákonníka
(ďalej len „dohoda“)
Článok 1
Zmluvné strany
Odberateľ:
Názov :

Školská jedáleň pri MŠ

Sídlo:

Zádielska 4, Košice

Štatutár:

riaditeľ MŠ - Mgr. Leskovská Lucia

Zastúpená :

vedúca ŠJ/MŠ - Ing. Kulcsárová Darina

IČO :

422 452 65

DIČ:

2023384968

Bankové spojenie:

VÚB Košice – mesto

Číslo účtu:

2958775057/0200

Telefón:

0948 364 677

Dodávateľ:
Názov :
Sídlo:
Štatutár:
Zastúpená :
IČO :
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón:

Článok 2
Preambula

1. Odberateľ na obstaranie predmetu použil metódu verejného obstarávania podľa § 102
zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, ktorej víťazom sa stal dodávateľ.
2. Táto dohoda je uzatvorená podľa ustanovení § 269 Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov.
3. Zmluvné strany uzatvárajú túto rámcovú dohodu na dodávanie tovaru.

Článok 3
Predmet dohody
Nákup tovaru podľa špecifikácie tejto dohody, pre potreby zabezpečenia dodávky
............................podľa objednávok pre stravníkov Školskej jedálne pri MŠ Zádielska 4,
Košice.

Článok 4
Dodacie podmienky
1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar v dohodnutom termíne a v lehotách určených
touto dohodou odberateľovi objednaný tovar do miesta prevzatia tovaru odberateľom.
2. Miestom dodania je Školská jedáleň pri MŠ Zádielska 4, Košice.
3. Vlastnícke právo k uvedenému tovaru nadobúda odberateľ dňom prevzatia tovaru.
4. Odberateľ v osobitných objednávkach určí druh a množstvo tovaru.
5. Odberateľ sa zaväzuje odobrať od dodávateľa dohodnutý tovar a zaplatiť v čase
splatnosti dohodnutú kúpnu cenu v zmysle podmienok určených touto dohodou.
6. Odberateľ je povinný prevziať tovar na dohodnutom mieste prevzatia, v dohodnutom
rozsahu a v lehotách dohodnutých v tejto dohode, pričom prevzatie tovaru je
odberateľ povinný za prítomnosti splnomocneného zástupcu dodávateľa potvrdiť na
dodacom liste po predchádzajúcej kvalitatívnej a kvantitatívnej kontrole.
7. Odberateľ má právo odmietnuť prevziať tovar, a to v prípade nevyhovujúcej
hmotnosti a akosti, nespĺňajúceho požiadavky vyplývajúce z platných štátnych
noriem, zdravotných, hygienických a iných všeobecne záväzných právnych
predpisov.
8. Dodaný tovar musí zodpovedať kvalite a značeniu v súlade s právnymi predpismi
platnými v Slovenskej republike, Európskej únii a musí byť v súlade s Potravinovým
kódexom.
9. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať odberateľovi tovar v daný deň, podľa objednávky.

Článok 5
Kúpna cena a platobné podmienky
1. Cena plnenia sa stanovuje dohodou zmluvných strán na vybratý sortiment, pričom
cenník bude tvoriť jej neoddeliteľnú prílohu. Cena tovarov zahŕňa aj cenu za dopravu.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že za prípadné zvýšenie energií, zvýšenie cien
vstupných nákladov surovín, čím sa zvyšuje výrobná cena tovaru, môže dôjsť
k zmene cien a to len písomnou formou a po odsúhlasení oboch strán. V prípade
neodsúhlasenia zmien zo strany odberateľa, odberateľ zrealizuje nové verejné
obstarávanie. V prípade zníženia cien zo strany dodávateľa, odberateľ tieto ceny
bude akceptovať.
3. Odberateľ si vyhradzuje právo upraviť odber tovarov smerom nadol, podľa finančných
zdrojov a počtu nahlásených stravníkov.
4. Zmluvné strany sa dohodli na platbe formou úhrad za dodaný tovar na základe
vystavenej faktúry dodávateľom v lehote splatnosti kúpnej ceny vrátane DPH do 14
dní odo dňa uskutočnenia dodávky tovarov.
5. Odberateľ sa zaväzuje na základe faktúry – daňového dokladu zaplatiť v splatnosti
úhrady za dodávky dodávateľovi kúpnu cenu.
6. Predpokladaná cena zákazky ročne od 1.1.- 31.12.2014 bude do 20 000,-€ bez DPH .

Článok 6
Zodpovednosť za vady
1. Dodávateľ je povinný po podpísaní rámcovej dohody a po splnení všetkých
podmienok zo strany odberateľa, dodať tovar kupujúcemu v dohodnutom množstve,
v akosti, riadne zabalený a bez akýchkoľvek vád.
2. V prípade, ak má tovar vady, ktoré existovali v čase odovzdania tovaru, je odberateľ
povinný bez zbytočného odkladu tieto vady ihneď uplatniť u dodávateľa.
3. V prípade, ak bude reklamácia oprávnená, má odberateľ právo na dodanie nového
tovaru.

Článok 7
Záverečné ustanovenia
1. Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť po jej podpísaní zmluvnými stranami a v deň,
ktorý nasleduje po dni jej zverejnenia.
2. Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2014
3. Túto dohodu je možné zrušiť:
a) písomnou dohodou,
b) výpoveďou jednej zo zmluvných strán,
c) zánikom jednej zo zmluvných strán.
4. V prípade porušenia zmluvných podmienok jednou zo zmluvných strán, môže
dotknutá zmluvná strana od dohody ustúpiť.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že dohode porozumeli v celom jej rozsahu, uzatvárajú ju
slobodne, vážne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok.
6. Zmluvné strany svojim vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si
dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a bez výhrad s ňou súhlasia.

7. Táto dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých po ich obojstrannom
podpísaní obdrží odberateľ dva rovnopisy a úspešný dodávateľ jeden rovnopis.

V Košiciach

dňa

Za odberateľa

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

V Košiciach

dňa

Za dodávateľa

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

