
RÁMcovÁ rúpNa znnLuvA
na dodávku tovaru
(ďalej len,,zmluva")

(uzatrorená podťa s § 273 ods. 1 a § 409 a nasl. zákonač. 5l3ll991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR é.2512006 Z. z. o verejnom

obstarávaní ao zmene a doplnení niektorych zákonov v zteni neskorších predpisov)

medzi

Zmluvné strany

Predávajúci: I(P plus, s.r.o.

Sídlo: MUDr, Alexandra 23,060 01 Kežmarok
Zasťípený: Dušan Jankrna

IČo: 36475025

tČ ppH: SK2020021905

DIČ: 2020021905

Zapísaný v registri: OrOS Prešov, Oddiel Sro, Vložka.č.I3}I4lP
Bankové spojenie: OTP Banka Poprad

Kód banky: 5200

Číslo účtu: 5608533

Tel, fax: 0521788754l

E-mail: kpsklad@gmail.com

Kupujúci:

Sídlo:

tČo:
DIČ:

;i= nť <,, ťriIal

tČ opH: ":"" """ """" "" " " " " " " "j"

štatutá*y zástupca: .tL:*ql P.r...il.l.:.t..rťl.!.i!..
Bankové spojenie: ..5.:,q.t:ral.rn'..,.l.?.{.|.l.|It'ťl

Kód banky: . .{i.Í.ll.a.......,

číslo účtu: ..{|.,!,r.{!...ijár..................

?erzžltgLÁ' 2,|, 06001 (Eživn?ú11

. I.!-.0...l í.!. l.!.......,.............

..uqLLu.?Aí.9....... .. ...

Tel.:

Fax:

E-mail:

..O.u.l y.{.q..{. !?é...,....., . ...

a



čtánok I.
Východiskové podklady zmluvy

1. Kupujúci, ako verejný obstarávatef podťa § 6 ods. 1 písm. d) zékona NR SR ě.2512006 Z. z.
o verejnom obstarávani a o zlnene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len ,,zákon o verejnom obstarávaní") postupoval pri verejnom obstarávaní v súlade so
zákonom o verejnom obstarávaní. Tato zlllluva sa uzatváta ako qýsledok verejného obstarávania
tovaru podťa ustanovení zžkona č. 51311991 Zb. Obchodného zékowlíka v znení neskorších
predpisov, v súlade ponukou predávajúceho do verejného obstarávania.

čl rr.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je dodávka tovaru predávajúcim uvedeného v pdlohe č. 1 tejto zmluvy,
ktorá je jej neoddelitelhou súčasťou, vrátane služieb, súvisiacich s dopravou na miesto dodania
prepravnými prostriedkami predávajúceho a spósobom, v súlade s pdslušnými legislatívnymi a
hygienickými predpismi, vyložerum tovaru do skladu na miesto určenia, na zéklade objednávok
kupujúceho aza podmienok, uvedených vtejto zmluve azávázok kupujúceho riadne objednaný
tovar prevziať azaplatiť za neho predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu, podťa platobných
podmienok, dohodnut/ch v tejto zmluve.
2. V súlade s verejným obstarávaním sa jedná o dodávku podťa potreby kupujúceho róznych
druhov tovaru (viď. príloha ě. 1 tejto zmluvy).
3. Počas twarlta zmluvy móže mať kupujúci záujem o dodanie tovaru, ktoqý nie je zahmúy
vprílohe č. 1. Vtom prípade je kupujúci oprávnený objednať tento tovar na základe výberu
požadovanýchtovarovzkatalógovpredávajúceho.
4. Objednávky móžu by' kupujúcim realizované bezprostredne odo dňa nadobudnutia účinnosti
tejto zmluvy.

čl rrr.
Dodanie tovaru

1. Predávajúci bude dodávať kupujúcemu a kupujúci bude od predávajúceho odoberať tovar, po
dobu trvania tejto zmluvy. Požiadavky kupujúceho na niákup tovaru bude predávajict realizovať na
ziklade písomnej objednávky (doručenej e-mailom, faxom, poštou) s uvedením požadovaného
sortimentu a množstva objednaného tovaru v súlade so špecifikáciou položiek tovaru.
2. Predávajúci je povinný dodať objednaný tovar v lehote do 4 pracovných dní od doručenia
objednávky na adresu odberného miesta kupujúceho. Za odbemé miesto kupujúceho tovar preberie
poverený zamestnanec kupuj úceho.
3. Vprípade, akkupujúci eviduje ukupujúceho viacero neuhradených fakturpo splatnosti, natuto
skutočnosť upozorní kupujúceho. Zároveřt má kupujúci nárok na pozastavenie dodávok
kupujúcemu po dobu, kým nedójde k úhradám zo straty kupujúceho.
4. Predávajúci je povinný odovzdať predmet zmluvy kupujúcemu v požadovanom
množstve, zodpovedajúcej kvalite, v mechanicky nepoškodenom stave a v zodpovedajúcom balení.
5. Dopravu predmetu zmluvy do sídla kupujúceho zabezpečuje predávajúci.
6. Kupujúci je pri prevzatí predmetu zmluly povinný prekontrolovať jeho úplnosť, kompletrrosť,
balenie a svojim podpisom na fakrure, slúžiacej aj ako dodací list, túto skutočnosť potwdiť.
V pdpade akýchkoťvek chýb predmetu zmluvy, resp. nesúladu dodávky s údajmi na fakture, je

kupujúci povinný túto skutočnosť ihneď pri preberaní predmetu zmluvy u dodávateťa reklamovať
a uviesť nedostatky na faktúre. Ich akceptovanie dodávateť potvrdí na faktúre svojim podpisom.

Bezchybnosť dodávky potvrdzuj e odberateť dodávateťovi podpisom faktúry.



7. Ak pri prevzatí tovaru zistí kupujúci, že ide o nekompletnú dodávku predmetu zmluvy,
nezodpovedajúceho dohodnutej kvalite, cenifikátu, vzorke apod., resp. neoznaěeného
a poškodeného a tuto skutočnosť potwdí na fakture aj predávajúci, predávajúci je povinný do 1 dňa
dodaný predmet zmluvy vymeniť, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
8. Kupujúci je oprávnený reklamovať chyby akosti tovaru u predávajúceho najneskór do 1 dňa po
dodaní tovaru, inak jeho právo na reklamáciu týchto chýb zaniká. Chybný tovar predávajúci vymení
v dodatočnej lehote, dohodnutej s kupujúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
9. Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru, musí predávajúci urobiť opatrenia primerané
okolnostiam rra uchovanie tovaru. V prípade, ak by takýmto uchovaním tovaru vznikli
predávajúcemu náklady, kupujúci sa zavázuje zaplatiť predávajúcemu úhradu primeraných
nákladov, ktoré mu pritom vznikli.

čl rv.
Kúpna cena

1. Kupujúci za predávajúcim riadne dodaný, odovzdaný a kupujúcim prevzaty predmet tejto
zmluvy, podlia podmienok dohodnulfch v tejto zmluve, zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu podťa
tohto članku.
2. Ceny sú stanovené dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom NR SR č. 1811996 Z. z. o
cenách v znení neskorších predpisov a vychádzajt z ponuky predávajúceho do verejného
obstarávania.
3. Ceny tovarových položiek predmetu zmluvy sú uvedené v cenníku, ktory tvorí neoddeliteťnú
prílohu č. 1 k tejto zmluve. V prípade, že predmetom objednávky a dodávky je tovar, ktorý nie je

uvedený vprílohe č. 1, podťa čl. II, bodu 3, je pre určenie ceny rozhodujúca cena uvedená
v katalógu predávajúceho, z ktorej predávajúci poskytne kupujúcemu zíavu 10 %.

4. Ceny jednotlivých položiek predmetu zmluvy obsahujú všetky nráklady predávajúceho, vrátane
dodávky na miesto dodania, ceny sú wátane príslušnej spotrebnej dane a iných platieb, vyberaných
v rámci uplatňovania nesadzobných opatrení, ustanovených osobitnými predpismi. V cene sú
zahmuté náklady, spojené s výmenou reklamovaného tovaru počas záručnej doby. Cenaza dodané
množstvo tovaru podťa objednávky sa vypočíta ako súčet súěinov množstiev jednotlivých
tovarových položiek a ich ceny zamemí jednotku, uvedenej v cenníku. Sadzba DPH bude účtovaná
v súlade so všeobecne platnými predpismi v čase fakturácie.
5. Predávajúci bude kupujúcemu fakťurovat' len objednané a prevzaté množstvo predmetu

zmluvy.

čt. v.
Platobné podmienky

1. Za dodaný tovar vystaví predávajúci faktúru kupujúcemu v rozsahu príslušnej špecifikácie
položiek tovaru, ktoru doručí kupujúcemu spolu s dodaným tovarom.
2. Faktura musí obsahovať tieto náležitosti: označenie povirurej a oprávnenej osoby, adresu, sídlo;
číslo zmluvy; číslo faktúry; deň odoslania a deň splatnosti faktúry; označenie peňažného ústavu

a číslo účtu, na ktory sa máplatiť; fakturovarrú sumu v jednotkovej cene a cenu celkom bez DPH a

s DPH; označenie predmetu plnenia položkovite; odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.

3. V prípade, že vo fakture nebudú všetky náležitosti, zodpovedná osoba kupujúceho túto

predávajúcemu vráti. Predávajúci zaš|e kupujúcemu novú faktúru.
4. Kupujúci je povinný faktúru uhradiť v lehote splatnosti, tj. do 14 dní od jej doručenia. Dodaný

tovar je až do úplného zaplaíenia majetkom dodávateťa.

5. Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu v termíne splatnosti podťa bodu 4
tohto článku tak, aby úhrada kúpnej ceny bola najneskór v posledný deň splatnosti poukázaná

príkazomna úhradu na bankoqý účet dodávateía. Pri hotovostnej platbe je odberateť povinný platiť

najneskór v deň uvedený na daňovom doklade ako deň splatnosti.



6. pre prípad omeškania kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny, uvedenej vo faktúre, sa dohodli

"-1rr,'ré 
.tiarry, že kupujúci )aptatipredávajúcemu úrok z omeškania vo rlýŠke 0,5 o^ z dlŽnej SumY

zakaždý deň omeškania platby.

ó.vr.
Akost'tovaru, záruka a reklamácie

1. predávajúci zodpoved á zato, že dodaný tovar bude v súlade so vŠeobecne závaznými PrávnYmi

predpismi u r,or-u^'i platn;imi v Slovenskáj republike, bude v zodpovedajúcej kvalite a Že si tieto

vlastnosti zachov á počas záruénej doby.

2. Záruónádoba na tovar je 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

3. Záruka sa nevďahuje"na chyby, ktoré boli spósobené zástupcami kupujúceho - neodbornou

manipuláciou, nedodr zÁim pr"uáaŽt orych podmienok, živelnou pohromou alebo iným sPÓsobom,

než oblrykl ým zaob chádzaním.
4. vpripáde, že pri preberaní tovaru zodpovedná osoba kupujúceho zistí zjavné PoŠkodenie

tovaru, alebo pri p."u.á.ri tovaru zistí rozdiel v dodanom množstve, okamŽite si uPlatní PÍsomnou

formou reklamáciu u predávajúceho. V pdpade oprávnenej reklamácie táto sa rieŠi formou Priamej

výmeny vadného tovaru za bemadný-tovar, alebo dodaním chýbajúceho tovaíu, ato vlehote

najneskór do 3 dní od uplatnenia reklamácie,
5." preprarmé naklady súvisiace s oprávnenou reklamáciou dodaného tovaru hradí Predávajúci, ak

je reklamácia neoprááená, prepravné náklady súvisiace s reklamáciou hradí kuPujúci.

článok VII.
Doba plnenia zmluvy

1. Táto zmluv a sauzaffiárana dobu určitu, s dobou plnenia odo dňa nadobudnutia jej ÚČinnosti do

.. t!l., :!a... !!.n...... .

2. predmet zmluvy bude predávajúcim nea\izovaný počas ÚČinnosti tejto zmluvY na zéklade

požiadaviek kupuj úceho.

čl. VIII.
Zánik zmluvy

1. Zm\uvazankáuplynutím času, naktorý je uzavreá,

2. pred uplynutím'čásu, na ktoqi je zm\uva lzavretá, je moŽné 11luvu ukonČiť bez uďanta

dóvodu doručením písomnej vypóvóde s 2-mesačnou výpovednou lehotou. V;ýPovedná lehota

začinaplynúť p*d dňom iro áiri doručenia výpovedi 
"mt.,rry 

druhej strane. VYPovedanie tejto

zmluvy neovplyvňuje splnenie záv,ázkov obocň zmlurmých strán, vypl;ývajúcich zkonkrétnych

obj ednávok, uzavr eý ch na zžklade tej to zmluvy,

čt. Ix.
záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprármenými zástuPcatni zmluvnlých

,o*. 
-u.r*"st, 

nadobúda dňom nasledujúci. 
-po -dni jej zverejnenia na internetovej stranke

kupujúceho alebo ,ru ,t aot" Úradu vládý SR www.crz.gov.sk, v sÚlade so zákonom NR SR Č,

54612010 Z. z..
2. Meniť obsah tejto zmluvy je možné len po

formou písomných dodatkov.
3. Všetky práva a povinnosti v tejto zmluve

ustanoveniami obchodného zákonníka.

predcháÁzqúcej dohode zmluvných strán, a to

qýslovne neupravené sa riadia príslušnými



4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, zlďoých jeden dostane predávajúci a jeden
rormopisy dostane kupujúci.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali a porozrrmeli jej. Zmluvné strany vyhlasujú,
že zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za iných zvlášť nevýhodných podmienok a na znak
súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

Pdlohy:

- Príloha č. 1 - cenník

Y .. k ilž Pr. r:...,..., ana ..!..?....": i.?....

Základná škola
s materskou školou sv. kríža

Petržalská 21
j,i.. r1 Kežmarok @

|rjJ'r4', Y,,:, f i,g*"\
",r,l"""""

r Dušan Jankura

konatel'

/

v kežmarku dňa,

í


