
Rámcová zmluva ě,. 30212016
(d'alej len zmluva) ţtľ- zoĺ6 /,f

Uzatvorená podl'a $ 409 a násl. Zákona č. 513/1 991 zb' obchodného zákonnĺka v platnom znení

l. Zmluvné strany

Dodávatel':
Sídlo:
lČo:
olČ:
Menom predávajÚceho koná
Bankové spojenie :

Číslo Účtu:
Zapísaný:

(d'alej len,,dodávatel'")

odbeľatel':
/Školské zariadenie/

Sídlo:
Zástupca:
lČo:
Bankové spojenie:
Číslo Úctu:
(d'alej len,,odberatel"')

Vendomat spo!. s r. o.
Komárňanská cesta 21,940 02 Nové Zámky
35971 878
2022106416
lng' Ján Tabi, konatel'
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s
sK63 1 1 1 '1 0000 0066 2709 6015
v obchodnom registri okresného súdu Nitra,
oddiel: Sro, vloŽka čĺslo: 'l7505/N

ZŠ Frantlška Rákócziho ll. S VJM Kolárovo

ul' Viktora Palkovicha 3, 946 03 Kolárovo
PaedDr. Judit Bagita, riaditel'ka školy
37861174

(dodávatel' a odberatel' spolu d'alej len,,zmluvné strany")

Il. Predmet zmluvy a práva a povinnosti zmluvných strán

1. Predmetom zmluvy sú dodávky tovarov: ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do ŠkÔl, na základe
objednávky kupujúceho, v sÚlade s,,Príručkou pre Žiadatel'ov" o poskytnutĺ pomoci v rámci programu
Školske ovocie a zelenina a s nariadením vlády sR č. 341/2009 z' z' v znení neskorŠích predpisov
a d'alších vŠeobecne záväzných právnych predpisov'

2. Dodávatel' sa zaväzu1e, podl'a jeho objednávok dodat' ovocie a zeleninu a výrobky z nich
v dohodnutom čase, kvalite, sortimente a mnoŽstve na dohodnuté miesto dodania urěenej osobe a

zároveň previest' na odberatel'a vlastnícke právo k tovaru'
V súvislosti s poskytovaním oZ dodávatel' mÔŽe uskutočnit' bezplatne pre Školské zariadenie

osvetové cinnosti spočĺvajÚce napríklad v organizovaní exkurziĺ v ovocných sadoch, potravinárskych
závodoch' organizovaní ochutnávok' odborných prednáŠok a distribúciu propagačných materiálov
v rámci sprievodných opatrení programu školské ovocie a zelenina, podl'a moŽností dodávatel'a'

3. Miestom dodania tovaru je ZŠ FrantiŠka Ráklcziho ll' S VJM Kolárovo, ul. Viktora Palkovicha 3,

946 03 Kolárovo

4. odberatel' sa zaväzuje:
- viest' a archivovat' po dobu piatich rokov od ukončenia Školského roka evidenciu o dodávkach,
spotrebe a úhradách schválenému uchádzačovi za ovocie, zeleninu a výrobkov z nich' na ktoré sa
vzt'ahuje pomoc. odobraté mnoŽstvá dodávatel'ovi písomne potvrdit'vyplnením hlásenia o spotrebe.
- osadit' na viditel'nom mieste vo svojom sídle informačnú tabul'u' z ktorej bude zrejmé, Že dodávky
ovocia , zeleniny a výrobkov z nich do škÔl a školských zariadení sÚ z ěasti financované zo zdrojov
EurÓpskej únie.
- tovar prevziat' a zaplatit'zaň dodávatel'ovi kÚpnu cenu za dodaný tovar.

lll. Kúpna cena a spôsob fakturácie

'l. Jednotková cena tovaru t.j. maximálne úhrady od Žiakov nepresiahnu sadzby stanovené v Prílohe
c. 1 nariadenia vlády SR č,' 341t2oo9 Z' z. v znení nariadenia vlády ě,. 20112014 z. Z. resp. aktuálnej
,,Prĺručky pre żiadatel'ov ', o poskytnutí pomoci v rámci programu Školské ovocie a zelenina pre
školský rok 201612017 .



2. Dokladom a prevzatí tovaru odberatel'om je dodací list vystavený dodávatel'om, pričom
prevzatie tovaru potvrdí odberatel' svojÍm podpisom.

3' Podkladom pre úhradu kÚpnej ceny je faktÚra vystavená dodávatel'om ako daňový doklad.
Lehota splatnosti ÍaktÚry je14dní odo dňajej doruěenia.Akfaktúranebude obsahovat'náleŽitosti
urtené platnýmia Účinnými vŠeobecne zâväznými právnymi predpismi, má odberatel' právo vrátit'
faktÚru dodávatel'ovi na prepracovanie. Lehota splatnosti faktÚry sa počĺta od doručenia faktúry
obsahujúcej náleŽitosti podl'a tretej vety tohto bodu.

lV' obchodné podmienky

1.Dodávatel' sa zaväzuje dodávat' tovar kupujÚcemu V súlade so zákonom NR SR ë,. 15211995 Z. z. o
potravinách v znení neskorších predpisov a Potravinovým kÓdexom SR.

2.odberatel'si vyhradzuje právo odmietnuť prevziat'tovar z dÔvodu nedodania akosti, Štruktúry alebo
mnoŽstva tovaru Špecifikovaného objednávkou, pokial'sa zmluvné strany nedohodnú inak.

V. Záverečné ustanovenia

1'Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitÚ od 1.9.2016 do 30'6'2017

2'Táto zmluva zaniká uplynutĺm doby, na ktorÚ bola uzavretá. Pred uplynutÍm tejto doby zaniká:

a) dohodou zmluvných strán,

b) odstÚpením od zmluvy, ktorákol'vek zo zmluvných strán je oprávnená odstÚpit' od tejto zmluvy
v prípade, ak druhá zmluvná strana poruŠíakÚkol'vek svoju povinnost'vyplývajúcu z tejto zmluvy,

c) pĺsomnou výpoved'ou; tÚto zmluvu mÔŽe ktorákol'vek zo zmluvných strán vypovedat' bez udania
dÔvodu, pričom výpovedná lehota je dvojmesačná a začína plynút' odo dňa doručenia výpovede
druhej zmluvnej strane.

3.TÚto zmluvu je moŽné menit'dohodou zmluvných strán formou písomného dodatku zmluvy

4.Zmluva nadobúda platnost'a účinnost'dňom podpisu oboma zmluvnýmistranami'

5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden pre kaŽdú zmluvnÚ stranu

6. obe zmluvné strany prehlasujÚ, Že si tÚto zmluvu pred jej podpisom preěítali, jej obsahu
porozumeli, bola uzatvorená podl'a ich slobodnej avâŽnej vÔle, nie vtiesni za jednostranne nápadne
nevýhodných podmienok' s jej obsahom bez výhrad súhlasia a na znak sÚhlasu ju podpisujti.

Nové Zámky, dňa 1 1 .5.2016 Kolárovo dňa 11'5.2016

Za dodávatel'a : Za odberateľa:
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lng. Ján Tabi, konatel'

(Lr:Đ
PaedĎr' 0udit Bagita, riaditel'ka Školy
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