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nÁNrcovÁ uorroua Nn uop.q.NrB rovaRu
(ďalei len zmluva)

uzatvorenápodťa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka,
§ 3 ods.2 zákonač.2512006 Z.z. o verejnom obstarávani ao zmene a doplnení niektorych

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon") medzi týmito zmluvnými stranami

L
Zmluvné strany:

Kupujúci: Stredná odborná škola
Horný Smokovec 26,0620I Vysoké Tatry
Zastílpený : RNDr.Peter Slančo
tČo: oosg:ssz
DIČ 2021357998
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: SK23 8180 0000 0070 0051 5372
(kupujúci nie je platcom DPH)
(ďalej len,, kupuj úci')

Predávajúci: Školex, spol. s r.o.
Horárska |2, 821 09 Bratislava
Zast,úpený: Ing. Miroslav JANSO
ICO: 31396763
DIČ: 2020321908
IČ ppH: SK2020321908
Zapísarý: Okresnom súde Bratislava I pd spisovou znaěkou: Oddiel: Sro,
Vložka číslo 9091/8 zo dňa9.6.1995
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účt,r: SK74 0200 0000 0015 0814 4042 (IBAN kód)
(ďalej len,, predávaj úci ")

n.
preambula

1. Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania

- zadávaníe zékazky podťa § 88, bod i , zálkona .

2. Táto zmluva je uzavretá podťa ustanovení § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 2 zákona.



ilI.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je ziásobovanie kupujúceho školským nábytkom, podťa
cenovej ponuky ( viď príloha ě.1), podťa potreby Strednej odbomej školy, Horný
Smokovec, Vysoké Tatry.
2. Predávajúci sa zavázuje dodať tovar kupujúcemu na základe písomnej, telefonickej
alebo e-mailovej objednávky kupujúceho. Presný počet a typ tovaru sa bude bližšie
špecifikovať a objednávať podťa aktuálnej potreby kupujúceho.
3. Kupujúci sa zavázttje jednotlivé čiastkové požladavky od predávajúceho prevziať
a zaplatiť dohodnutú cenu.

ry.
Čas a miesto plnenia

1. Predávajúci sa zavázqe na svoje vlastné náklady a nebezpečenstvo dodať tovar v zmysle
bodu III. tejto zmlur,y.

2. Miestom dodaniaje: Sstrená odborná škola, Horný Smokovec, Vysoké Tatry.
3. Kupujúci sazavázuje spolupósobiť s predávajúcim.
4. Spolu s predmetom dodania budú kupujúcemu odovzdané nasledovné doklady :

daňový doklad (faktura) a dodacie listy.
5. Deň potvrdeniaprevzatia v dodacom liste sa považuje za ďeřt dodania predmetu zmluvy.

v.
Kúpna cena

1. Kúpna cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákonaNRSRč.
1811996Z.z..o cenách. Kúpna cena bude wátarte DPH. Kúpna cena obsahuje
všetky náklady predávajúceho na miesto dodania a uloženia tovaru na miesto určenia.

2. Kúpna cena je splatná na zéklade daňových dokladov (fakttrr) predávajúceho, ktoré
budú kupujúcemu odovzdané súčasne s predmetom plnenia. Faktúry musia obsahovať
náležitosti daňového dokladu a špecifikáciu ceny. Súěasťou faktur musia byt'dodacie
listy. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa dodania tovaru. Pre účely tejto zmluvy
sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy ziětukupujúceho
na účet predávajúceho.

3. Vcene tovaruje zahmutáaj dopravana adresu kupujúceho. Kúpnacenajestanovená
nazáklaďe cenovej ponuky predávajúceho. Rozšírenie sortimentu tovarubuderiešené
dodatkami, \Tpracovanými na základe aktuálnych cenníkov predávajúceho, platnými
v čase predaja.



I
vI.

Možnost'a spósob úpravy ceny

1. Cenu tovaru je možnomeniť nazíúrladezmienobchodnýchpodmienokvyplývajúcich
zo všeobecne závázných právnych noriem, napt. zmien DPH, daňoých odvodov a to
formou priložených aktuálnych cenníkov, platných v čase predajao odsúhlasených
oboma zmluvnými stranami.
Zmeny ceny tovaru sú možné len po zvýšeni nákladov predávajúceho súvisiacich
s dodávaným sortimentom tovaru. V prípade, že cenazadodaný tovar bude vzhťadom
k cene uvedenej v zmluve nížšia, nebude sa zmena ceny riešiť formou písomných
dodatkov k zmluve.

vII.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Predávajúci je povinný :

- dodať predmet kúpy kupujúcemu v požadovanom rozsahu a množstve, v bezchybnom stave
a v dohodnutej kvalite kupujúcemu, čo kupujúci potvrdí podpísaním dodacieho listu.

2. Kupujúci je povinný:
- v dohodnutom termíne a ěase prevziať objednaný tovar.Vykonať kontrolu dodaného tovafu,
reklamáciu móže kupujúci uplatniť do termínu stanoveného zákonom.

3. Kupujúci uhradí faktúry v dohodnutých lehotách a v správnej výške.

vIII.
Zodpovednost'za vady a záruka

1. Na predmet zmluly sa vďahuje záruka v díZke podťa príslušnej akostnej nonny.

xII.
Spoločné a záv erečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že neupravené touto zmluvou sa riadia
ustanoveniami obchodného zákowika.

2. Zmlur,.u je možné meniť alebo dopíňať len formou písomných dodatkov, odsúhlasených
oboma zmluvnými stranami.

3. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplaroch, zktotých po podpísaní obdrží kupujúci
dve a predávajúci dve vyhotovenia

4. Rámcová dohoda sauzatvétrana dobu 48 mesiacov alebo do vyčerpania celkového
finarrčného limitu 19 999,- €bez DPH, podťa toho čo nastane skór.
Zmluvanadobúda platnosť a účinnosť po podpísaní oboma zmluvnými stranami.



-i, Predávajúci Prehlasuje, Že súhlasí s podmienkami uvedenými kupujúcim v te.jto zmluve.

6, Zmhvné stranY vYhlasujÚ, Že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia,na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

7. výpovedná lehota na ukončenie zmluvného vzt'ahu je jeden mesiac.

V Bratislave. dňa: 23.02,2015 V Homom Smokovci, dňa: 25.02.2015
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