RÁMCOVÁ

ZMLUVA

uzatvorená podľa § 409 Obchodného zákonníka, zákon č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších
predpisov
medzi

Predávajúcim:
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
so sídlom:
Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
IČO:
31428819
DIČ:
2020395982
IČ DPH:
SK2020395982
zastúpený :
Ing. Miloš Kriho, konateľ spoločnosti
bankové spojenie:
Uni Credit Bank Czech republik and Slovakia a.s.
číslo účtu:
6627015000/1111 IBAN: SK2111110000006627015000
/ ďalej len „predávajúci“ /
a
kupujúcim:

Zariadenie pre seniorov Komárno
so sídlom :
Špitálska 16,Komárno
IČO:
00352489
DIČ:
2021035874
zastúpený :
Mgr. Hedviga Polgárová, riaditeľka
bankové spojenie :
UniCredit bank, a.s.
číslo účtu :
6619021005/1111
/ ďalej len „kupujúci“ /
čl. I.
Predmet zmluvy

Rámec predmetu zmluvy je vymedzený prílohou č.1 k tejto zmluve.
čl. II.
Dodacie podmienky
1. Miestom dodávania predmetu zmluvy podľa čl. I je Zariadenie pre seniorov Komárno,
Špitálska 16, Komárno.
2. Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar spôsobom určeným touto zmluvou
podľa písomných, telefonických alebo e-mailových objednávok kupujúceho
postúpených predávajúcemu v lehote minimálne 1 deň pred termínom dodania tovaru.
3. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v požadovanom rozsahu a v dohodnutej kvalite.
4. Predávajúci o dodanom tovare vystaví dodací list, ktorý musí minimálne obsahovať :
názov tovaru, dodané množstvo, kúpnu cenu a dátum dodania tovaru.
5. Kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar prevziať v dohodnutom termíne a jeho prevzatie
potvrdiť podpisom a pečiatkou na dodacom liste. Reklamáciu dodaného tovaru môže
kupujúci uplatniť okamžite, resp. do termínu stanoveného zákonom.
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čl. III
Kúpna cena
1. Kúpne ceny predmetu zmluvy obsahujú všetky náklady predávajúceho včítane
nákladov na dopravu na miesto dodania ako aj daň z pridanej hodnoty.
2. Kúpne ceny predmetu zmluvy sú zhora vymedzené cenami uvedenými v prílohe č. 2
k tejto zmluve ( Výkaz výmer k výzve na predkladanie cenových ponúk ). Kúpne
ceny iných tovarov v rámci predmetu zmluvy a neobsiahnutých vo vyššie
uvedenej cenovej ponuke budú uplatnené a kupujúcim akceptované na základe
aktuálneho cenníka predávajúceho. Predávajúci pri tvorbe týchto cien zohľadní výšky
kúpnych cien porovnateľných tovarov uvedených v cenovej ponuke.
3. Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu znížiť jednotkové ceny kedykoľvek počas trvania
zmluvy a to v prípade zavedenia akciových alebo sezónnych cien tovaru na trhu aj bez
vyzvania kupujúcim, priamo znížením ceny vo faktúre vystavenej a doručenej
kupujúcemu po dodaní tovaru, ktorého sa ceny týkajú.
čl. IV
Platobné podmienky
1. Kúpna cena za dodaný tovar bude predávajúcim kupujúcemu vyúčtovaná vystavením
faktúry, obsahujúcej náležitosti daňového dokladu a špecifikácie ceny.
2. Fakturovaná kúpna cena bude kupujúcim uhradená prevodom finančných prostriedkov
na účet predávajúceho. Splatnosť faktúry za dodávku tovaru je 30 dní odo dňa
doručenia faktúry. Pre účel tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania
finančných prostriedkov z účtu kupujúceho na účet predávajúceho.
3. Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným splnením
jeho záväzku.
čl. V
Možnosť odmietnutia tovaru
Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar z dôvodu nedodržania ceny,
akosti, štruktúry alebo množstva tovaru špecifikovaného objednávkou.
Čl. VI
Prechod vlastníctva
Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy dňom prevzatia tovaru.
čl. VII
Zodpovednosť za vady a záruka
1. Zmluvné strany sa budú riadiť podľa § 422 Obchodného zákonníka
2. Predávajúci sa zaväzuje, že dodávaný tovar bude zodpovedať zákonu č. 152/1995 Z.z.
o potravinách a Potravinovému kódexu SR.
3. Na predmet zmluvy sa vzťahuje záruka v dĺžke podľa príslušnej akostnej normy.
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čl. VIII
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma stranami a jej účinnosť je od
1.1.2017 do 31.12.2017.
2. Pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak, vzťahy zmluvných strán sa spravujú
príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Z.z. v platnom znení.
3. Zmluvu je možné vypovedať písomnou výpoveďou niektorou zo zmluvných strán
s výpovednou lehotou jedného mesiaca. V prípade, že dôjde k podstatnému porušeniu
podmienok zmluvy jednou zo strán, je druhá strana oprávnená od zmluvy okamžite
odstúpiť.
4. Zmluvu je možné meniť len písomne na základe vzájomného súhlasu zmluvných
strán.
5. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú stranu.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na
znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Piešťanoch

dňa 02.12.2016

V Komárne dňa 13.12.2016

Ing. Miloš Kriho, v.r.
...................................................................
predávajúci
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Mgr. Hedviga Polgárová, v.r.
.........................................................
kupujúci

Príloha č.1 k Rámcovej zmluve
Verejný obstarávateľ :Zariadenie pre seniorov Komárno, Špitálska 16, Komárno

Rámec predmetu zmluvy
Názov tovaru

sirup
sirup nízkoenergetický
kukurica sterilná
šampiňóny 800gr.
hrášok 0,7L
detská výživa
kompót broskyňový 4L
fazuľkové struky 4L
kečup 1L
lečo 4L
paradajkový pretlak 0,7L
kompót dia višne 0,7L
kompót dia slivky 0,7L
kompót slivky 4L
kompót višne 4L
uhorky 4L
džús malý
kompót jablko 4L
kompót broskyňový 0,7L
kompót višne 0,7L
kompót jablká 0,7L
cvikla 4L
kompót čerešne dia 0,7L
kompót marhula 4L
fazuľka 0,7L
kompót slivky 0,7L
kompót dia jablká 0,7L
kompót čerešne0,7L
lečo 0,7L
citronáda 100%
uhorky 0,7L
šampiňóny 2,5 kg.

M.J.

predpokladané
množstvo

fl.
fl.
kr.
kr.
fl.
ks
fl.
fl.
ks
fl.
fl.
fl.
fl.
fl.
fl.
fl.
ks
fl.
fl.
fl.
fl.
fl.
fl.
fl.
fl.
fl.
fl.
fl.
fl.
ks
fl.
kr.

15
15
25
70
250
920
15
70
110
70
540
55
115
95
80
85
1950
45
70
30
60
50
50
15
40
40
155
10
40
55
20
20
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kompót marhule 0,7L
minerálna voda 1,5L
kompót jahody 4L
džús 100% pomaranč 1L
džús malý dia
kompót ananás 4L
kompót ovocný kokteil 4L
Fanta
kompót čerešne 4L
vńo 1L
detská výživa dia
marmeláda 4 kg
kompót mandarinky 4L
lekvár slivkový 4kg

fl.
fl.
fl.
ks
ks
fl.
kr.
fl.
fl.
fl.
ks
ks
kr.
ks

15
360
35
45
2200
35
25
115
15
45
815
45
10
5
Mgr. Hedviga Polgárová, v.r.
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