
Rámcová 
zmluva na dodávanie tovaru č. 05/2015 

( ďalej zmluva) uzatvorená v zmysle ust. § 1 la 64 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom 
obstarávaní v platnom znení a v zmysle ust. § 269 Obchodného zákonníka v platnom znení 
uzatvorená medzi: 

ČI. I. 
Zmluvné strany 

Kupujúci: Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok 
Sídlo: Fándlyho 11, 902 01 Pezinok 
V zastúpení: Mgr. Milan Janoga, riaditeľ školy 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
Číslo účtu: 660 749 9001/5600 
IČO: 360 622 01 
DIČ: 202 1603815 

Predávajúci: LAUDERs.r.o. 
Sídlo: Myslenická 100, 902 03 Pezinok 
V zastúpení: Róbert Baričič 
Bankové spojenie: Tatrabanka 
Číslo účtu: 2921855459/1100 
IČO: 36676888 
DIČ: 2022252595 

ČI. II. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodávať ( ďalej len tovar) 
a záväzok kupujúceho prevziať od dodávateľa tovar počas platnosti a účinnosti tejto 
zmluvy a za dodaný tovar zaplatiť. 

2. Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar v množstve a v termínoch špecifikovaných 
v jednotlivých objednávkach. 

ČI. III. 
Miesto a podmienky plnenia zmluvy 

1. Dodávateľ bude počas trvania zmluvy dodávať tovar na adresu: Základná škola, 
Fándlyho 11, 902 01 Pezinok. 

2. Počet požadovaných tovarov odberateľ objednáva podľa potreby na základe 
písomných objednávok ( v súlade s rozpočtom ) s podrobnou špecifikáciou tovaru, 
ktoré dodávateľ následne odberateľovi potvrdí. 

3. Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar v bezchybnom stave, kvalite a bude balený 
v obvyklých obaloch. 



4. Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu spolu s tovarom doklady potrebné 
k užívaniu tovaru. 

5. Kupujúci nadobudne vlastnícke práva k predmetu kúpy dňom prevzatia a zaplatenia 
tovaru. 

6. Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru, ktorými sú nedostatky v akosti a prevedení, 
obale, dokladoch nutných k užívaniu tovaru a právne chyby tovaru. 

7. Kupujúci môže odmietnuť prevzatie tovaru z dôvodu nedodržania akosti, štruktúry 
alebo množstva tovaru špecifikovaného objednávkou. 

8. Kupujúci je povinný zaplatiť faktúru v stanovenej lehote po prevzatí tovaru. 

ČI. IV. 
Doba plnenia a skončenia zmluvy 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára od 01.03.2015 do 28.02.2017. 
2. Túto zmluvu je možné ukončiť: 
a) písomnou dohodou predávajúceho a kupujúceho ku ktorémukoľvek dňu 
b) písomnou výpoveďou predávajúceho alebo kupujúceho bez udania dôvodu. 
3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad výpovede v zmysle ods. 2) písm. b) tohto článku 

1 - mesačnú výpovednú lehotu. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená 
druhej strane. Výpoveď musí mať písomnú formu. Pri nedodržaní písomnej formy je 
výpoveď neplatná. 

4. V prípade výpovede je predávajúci povinný riadne a včas dodať objednaný tovar do 
konca výpovednej doby a kupujúci je povinný za takto dodaný tovar zaplatiť 
dohodnutú kúpnu cenu. 

ČI. V. 
Spoločné ustanovenia 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti si budú doručovať na adresu sídla 
zmluvnej strany v čl. I tejto zmluvy. V prípade, že nebude možné písomnosť doručiť 
na adresu sídla zmluvnej strany uvedenú v tejto zmluve, písomnosť sa po troch dňoch 
od vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi považuje za doručenú, a to aj vtedy, 
ak ten, kto je oprávnený za zmluvnú stranu konať, sa o tom nedozvie. 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú všetky zmeny identifikačných údajov ( napr. zmenu sídla, 
oprávnených osôb atď. ) a iných skutočností potrebných pre riadne a bezproblémové 
plnenie zmluvy, bezodkladne písomne oznámiť druhej zmluvnej strane. 

Čl. VI. 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva je platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinná 
nasledujúcim dňom po jej zverejnení v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa 
dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5 



f 

zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a v znení neskorších 
predpisov. 

2. Zmeny a doplnky v tejto zmluve je možné vykonať po vzájomnej dohode zmluvných 
strán formou písomných dodatkov. 

3. Táto zmluva bola uzavretá dobromyseľne, slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, 
nebola uzavretá v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. 

4. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve obdrží kupujúci a dve 
predávajúci. 

5. Táto zmluva je vyhotovená na troch stranách formátu A4. 
6. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu obomi zmluvnými stranami 

a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Táto kúpna zmluva 
sa uzatvára na dobu 48 mesiacov alebo do vyčerpania finančného limitu 19.999,- € bez 
DPH, podľa toho, čo nastane skôr, a to odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

Pezinok dňa 11.02.2015 Pezinok dňa 11.02.2015 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA 
Fándlyho 11 

Za predávajúceho: 
R ó b e r t S ? 0 m R s . r . o . 

902 01 P E Z I N C 

Za kupujúceho: 
Mgr. Milan Janog 
riaditeľ školy 


