Rámcová zmluva o dodávkach tovaru
Uzavretá podľa ustanovenia § 409 a nasledujúcich § OZ č. 513/91 Zb. v znení neskorších
predpisov medzi zmluvnými stranami:
Predávajúci:
Adresa:
Prevádzka:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
Banka:
IBAN:
Email:

Potraviny VAMIX
Merašice 197
Dolné Otrokovce 44
Vanessa Mancovičová
53620305
1126699310
FIO banka
SK51 8330 0000 0025 0196 2952
vanesmancovicova@gmail.com
a

Kupujúci:
Adresa:
Prevádzka:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
Banka:
Číslo účtu:
IBAN:
Email:

Obec Dolné Otrokovce
Obecný úrad č. 44, 920 61
Školská jedáleň pri MŠ Dolné Otrokovce
Dolné Otrokovce 62, 920 61
Ján Maršala - starosta obce
00312428
2021279403
SLSP Hlohovec
5024499152/0900
SK90 0900 0000 0050 2449 9152
ocudotrokovce@wircom.sk

I.
Predmet zmluvy
Predmetom plnenia zmluvy sú dodávky tovaru kupujúcemu na základe jeho objednávok zo
sortimentu predávajúceho. Tovar zodpovedá kvalite a EU normám.

II.
Cena tovaru
Dodávaný tovar bude kupujúcim účtovaný podľa cenníka aktuálneho v čase dodávky tovaru,
pokiaľ nebude právnymi predpismi stanovená povinnosť účtovať podľa iných pravidiel (napr.
po zmene cla, dovoznej prirážky,...)

III.
Termín a spôsob plnenia
Dodanie tovaru sa uskutoční prevzatím tovaru kupujúcim v mieste prevádzky predávajúceho.
Termín plnenia dodávky bude realizovaný podľa potrieb kupujúceho, na základe aktuálnej
potreby. Poverení na preberanie dodávky od predávajúceho sú zamestnanci, ktorí pracujú
v Školskej jedálni pri MŠ v Dolných Otrokovciach. Za kúpu tovaru a úhrady faktúr je
zodpovedná vedúca školskej jedálne.

IV.
Zodpovednosť za vady tovaru
Kupujúci zodpovedá za riadne prevzatie tovaru, pričom reklamácia zjavných vád tovaru alebo
balenia musí byť uplatnená ihneď pri preberaní tohto tovaru. Reklamácia eventuálnych
skrytých vád bude po predložení reklamovaného tovaru a zápise o zistení vád tovaru
vyhotovená bezprostredne po ich zistení a odsúhlasení reklamácie predávajúcim, riešená
výmenou reklamovaného tovaru.
Predávajúci preberá záruku za akosť tovaru v rozsahu doby spotreby výrobku vyznačenej na
jeho obale.

V.
Platobné podmienky
Predávajúci je povinný vystaviť faktúru za mesiac, v ktorom bol vykonaný nákup. Kupujúci
je povinný uhradiť faktúru za dodaný tovar do termínu splatnosti uvedeného na daňovom
doklade.

VI.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Túto zmluvu je možné meniť alebo zrušiť iba obojstranným písomným prejavom
oboch zmluvných strán.
3. Vzájomné vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne dohodnuté v tejto zmluve,
sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne
záväznými právnymi predpismi.
4. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana
obdrží jeden rovnopis.
V Dolných Otrokovciach dňa 01. 07. 2021

..............................................................
Maršala Ján
Starosta obce

..............................................................
Vanessa Mancovičová
.

