RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU
(ďalej len zmluva)

Kupujúci: Základná škola, J. Hollého 696/3, Topoľčany
Sídlo organizácie: J. Hollého 696/3, 955 01 Topoľčany
Zastúpený: Mgr. Ján Dzurko
IČO:37860658
DIČ: 2021612637
Bankové spojenie: VÚB Topoľčany
Číslo účtu: 1635345357/0200
/ ďalej len odberateľ/

Predávajúci: R.A.V. Slovakia spol. s r. o.
Sídlo organizácie: 913 21, Mníchova Lehota 3
Zastúpená: Ing. Peter Dubaj
IČO:36331635
DIČ:SK2021767011
Bankové spojenie: ČSOB a.s. Partizánske
Číslo účtu: 4000788502/7500
/ ďalej len dodávateľ/

Preambula
Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého víťazom sa stal predávajúci.
Táto zmluva je uzavretá podľa § 409 a nasl. ustanovení Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov.

Článok I.
Predmet zmluvy
1.1.
1.2.

1.3.

Predmetom zmluvy je dodávka tabúľ, školského a kancelárskeho nábytku.
Dodávateľ poskytne tovar na základe písomnej, telefonickej alebo e-mailovej
objednávky objednávateľa. Presný počet a typ sa bude bližšie špecifikovať
a objednávať podľa aktuálnej potreby.
Objednávateľ sa zaväzuje jednotlivé čiastkové požiadavky od dodávateľa prevziať
a zaplatiť mu dohodnutú kúpnu cenu.

2.1.
2.2

2.3

Dodávateľ sa zaväzuje na svoje vlastné náklady a nebezpečenstvo dodať tovar
v zmysle článku 1.1. tejto zmluvy na stanovené miesto v objednávke dodávateľa.
Dodávateľ dodá predmet zmluvy do 48 hodín od potvrdenia objednávky. V prípade,
že dodávateľ nie je schopný tovar do 48 hodín dodať, je povinný informovať
odberateľa kedy chýbajúci tovar dodá.
Deň potvrdenia prevzatia v dodacom liste sa považuje za deň odovzdania predmetu
zmluvy.

Článok III.
Podmienky a spôsob platby
3.1

Dodávateľ bude fakturovať dodaný tovar v cenách uvedených v ponuke, ktorú poskytol
odberateľovi.
3.2 V prípade zmeny cien je dodávateľ povinný dodať odberateľovi aktualizovanú ponuku
s novými cenami.
3.3 Dodávateľ smie fakturovať dodaný tovar vo zvýšených cenách len po dohode
s odberateľom.
3.4. Dodávateľ je povinný odberateľovi dodať tovar a odovzdať doklady, ktoré sa na tovar
vzťahujú / dodací list, faktúra /.
3.5. Odberateľ uhradí cenu za predmet zmluvy na základe daňového dokladu vystaveného
dodávateľom do 30 dní od dňa prevzatia dodaného tovaru odberateľom, pokiaľ sa
odberateľa dodávateľ nedohodnú inak.

Článok IV.
Záručná doba
4.1 Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar podľa článku 1.1. tejto zmluvy bez závad.
4.2 Záručná doba začína plynúť dňom podpísania dodacieho listu.

Článok V.
Doba platnosti zmluvy
5.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 25. 06. 2017.
5.2 Zmluvné strany môžu zmluvu vypovedať. Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej strane.
5.3 Zmluvné strany môžu platnosť tejto zmluvy ukončiť dohodou.

6.1 Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi.
6.2 Zmeny tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve a musia
byť podpísané oboma zmluvnými stranami.
6.3 Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každú zmluvnú
stranu.
6.4 Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy
vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

V Topoľčanoch dňa 26.06.2013

V Topoľčanoch dňa 26.06.2013

