
Rámcová zmluva č).3o2 t 2015

Uzatvorená podľa Ş 409 a násl. Zákona ć.513ĺ1gg1 zb obchodného zákonníka V p|atnom znení

l' zmluvné strany

í. Dodáveteľ : Vendomat spol' s r. o.
Komárňanská oesfa 21, 94o 02 NoVé Zámky

spoločnost' zapĺsaná V oR okresného sÚdu V ľitre, oołiel sro, VloŽka č. í75o5lNllO : 35 971 878ll DPH : SK 2022.ĺ 06416zastÚpený : lng' Ján Tabi, konateľ spoloěnosti
bankové spojenie j Unicredit Bank Nové Zjmky
Číslo účtu : 6627096015/11 .ĺ 1 '
(ďalej len,,predáVajÚci,,)

2. odberateľ
/škol.zadadenie/
adresa

lČo
zastúpený

(ďalej len,,kupujÚci,,)

zŠ Fřantiška Rákócziho l|. s VJM Kolárovo

ul. Viklora Palkovicha 3, 946 03 Kolárovo
37861174

PaedDr. Judit Bagĺta, riaditeľka šk. zariadénia

2

ll. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy sú dodáVky tovarov:jablko, hruška, broskyňa, čerešňa, .ĺoo 
% ovocnéa zeleninové Št'avy.

PÍi plneni predmefu tejto zmluvy sa predáVajÚci a kupujúci zaväzl!Ú dodżiavat.Všeobecné práVne predpisy a oohooý te1to zmluvy. '

Kuo'júci sa zaväzu]e tovar za podmienok tejto zmluvy prevziať a zaplatit' dohodnutÚ cenupodľa platobných podmienok dohodnutţ/ch v tejio zmluue] ' 
_ -

llĺ. Kúpna cena a spôsob fakturácie

1. KÚpna-cena tovarov je stanovená Nariadením Vlády sRČ' 341l2oog z. z. v zneníneskorŠích predpisov o poskytnutĺ pomoci na pooporĹ şotreuy ouo"i" á."l.nňy '

pre deti V materských školách a pre Žiakov v zá'kla<inycľl śtJacń. cena ';e vatanďpľepravy na miesto plneniâ.

2' Dokladom a prevzatí objédna'ého 
.tovaru kupujucim je dodací list Vystavený predáVajÚcimpriěom prevzatie tovaru potvrdí kupujúci svojĺń pooplsóm '-

3' Podkladom_ pre úhradu kÚpnej cenyje faktÚra Vystavená predáVajúcim ako daňový doklad.splatnosť faktúry je'ĺ4 dnĺ odo'dňa1ą vystaveniá ýp"páo! nedoárŽania termĺnu ţplăinostifaktúry, má pÍedáVajÚci práVo si uplát-nľ uroty z ome&än," ž ozne; 
"u'ŕu i'yślJ iia""řJňpredpĺsov platných V Slovenskej republike.
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lv. obchodné podmienky

PredáVajúci sa zaväzuie dodáVať tovar kupujÚcemu V sÚlade so zákonom o potravinách apotravino\^ým kodexom'SR V deklarovanom .;"Ž"t";" k';iä"oooávky zabezpeČĺ predáVaiÚcina V|astné náklady na miésto Dlnenia' prieo. ńió.io plnunia le oooerne miesto kupujúceho(sklad , prevádzka atď.)

Pri reklamáciách dodaného tovaru V prípade Vád budÚ zmluvné strany postupovať podľaustanovení s431 az 456 obchodnéńo '1ał9""lL" -oňjo'ł' 
i]"un" Vady je povinný kupulÚcireklamovat'pri preberanĺ tovaru, prĺpadné skryte vädy 1" .äzn" reklamovať do 30dníodprevzatia tovaru.

V. záveřečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu urlĺtú od 1.9.2o,ĺ5 do 30'6'2016.

2' zmluva nadobÚda úěinnost' dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

3' zmluvné strany si Vyhradzuiú práVo jednostranne odstúpiť od zmluvy V prĺpade nedodżaniaktorejkoľVek z podmienok doÎodnutyc'h v tqto zmiuvă. 
-'-'" '

4' zmluvu mÔŽe obe zmluvné strany Vypovedat' bez udania dÔVodu, pričom Výpovedná lehota iedvojmesaěná a začína plynÚť ooó ońä oorueenlă 
"řđo""o"ä'n"; .'I""""jţiă"". "- '-' 'vL. 

'ţ

5' Zmluva je Výsledkom slobodnej a.' VäŽnej VÔle zmluvných strán ' ktorej obsah schválili a naznak súhlasu VlastnoruČne podpisali.

Jţ'ţ ?ĺt(V Kolárove, dňa

(,ľ /r
kupujÚci

''ľ'łläiĺ:ił jľ1ľl;ţ l,ľi[l #ţľ 
-

I]. R.ÂXoca mR! Ň_(' Ą L 1'l:;l\Ul,t
v. PALKoţ]CH^].9{ó 0J KoLÁRovo

tCO:0J7s6lt7t

predáVajúci

Vendomatţpo|. s r.6' -a
Komá.ňansk_á c€sta 2t, 9,4o 02 Nové zárty

sl0venská reoublikâ
lČo 35 971 878 lĆ DPi: slQ0221oôl16

0R 0s NiIrâ' odd' sío \ł'ć. ĺ75o5N


