Rámcová zmluva na dodanie tovaru
(ďalej len zmluva)
uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
a § 3 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
ďalších predpisov

Čl. I.
Zmluvné strany
1.1 Kupujúci:
Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
E-mail:

Tribečské múzeum v Topoľčanoch
Krušovská ulica č.291, 955 01 Topoľčany
PhDr. Blažena Šmotláková, riaditeľka
36102601
2021450596
office@tribeckemuzem.sk

1.2 Predávajúci:
Názov organizácie:

Miroslav Gieci, KG-KANS

Sídlo organizácie:

Sládkovičova 534/48, 955 01 Topoľčany

Štatutárny orgán:

Miroslav Gieci

IČO:

33 142 653

Číslo tel.:

038/5320122

Číslo faxu:

038/5327111

E-mail:

m.gieci@stonline.sk

Čl. II
Predmet kúpy
2.1 Predmetom tejto zmluvy je dodanie kancelárskeho a spotrebného tovaru
predávajúcim podľa požiadaviek kupujúceho.
2.2 Rámcová zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 26. 6. 2013 do 30. 6. 2015.
2.3 Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania
- zadávanie zákazky s nízkou hodnotouu podľa § 102 zákona o verejnom obstarávaní,
ktorej víťazom sa stal predávajúci.

Čl. III
Cena a platobné podmienky
3.1 Dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar v cenách uvedených v cenovej ponuke,
ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy.
3.2.Kúpnou cenou sa rozumie cena za tovar stanovená dohodou zmluvných stran uvádzaná
v mene Slovenskej republiky v Eurách.
3.3 V cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho na realizáciu tejto zmluvy a táto
cena je konečná.
3.4 Kúpna cena je upravená o DPH podľa zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, t.j
vrátane DPH.
3.5. Zmenu dohodnutej ceny je možné urobiť len v prípadoch zákonnej zmeny DPH, cla,
dovozovej prirážky, zvýšenia cien výrobcom alebo jeho distribútorom. Takto zmenená
kúpna cena sa upravuje prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy bol podpísaný
dodatok k zmluve. Nepodpísanie dodatku o zmene ceny do 30 dní od jej predloženia zakladá
dôvody pre ukončenie zmluvného vzťahu.

3.6 Kupujúci neposkytne na predmet zmluvy zálohu, ani preddavok.
3.7 Platby budú realizované formou bezhotovostného styku prostredníctvom finančného
ústavu kupujúceho, po dodaní tovaru, a to na základe doručenej faktúry.
3.8 Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa doručenia kupujúcemu.

Čl. IV
Miesto a termín plnenia
4.1 Množstvo tovaru predmetu zmluvy bude upresňované písomnými objednávkami
kupujúceho.
4.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar v termíne do 2 dní odo dňa
doručenia písomnej objednávky. V prípade, že objednaný tovar nebude mať
predávajúci skladom, termín dodania je najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia objednávky.
4.3 Objednávka musí obsahovať:
- číslo objednávky,
- dátum vystavenia,
- názov a množstvo objednaného tovaru.
4.4 Odovzdanie a prevzatie tovaru sa uskutoční na adrese kupujúceho
4.5 Pri odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy si zmluvné strany navzájom potvrdia dodací
list.

Čl. V
Zodpovednosť za vady tovaru, záručné podmienky
5.1 Predávajúci zodpovedá za kvalitu predmetu zmluvy.
5.2 Lehota na uplatnenie nárokov zo záruky začína plynúť dňom prevzatia predmetu
zmluvy kupujúcim.
5.3 Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť na predmet zmluvy zákonnú záruku.

Čl. VI
Všeobecné ustanovenia
6.1 Prípadné odstúpenie jednej zo zmluvných strán od zmluvy musí mať písomnú
formu a jeho účinky nadobudnú platnosť dňom doručenia druhej strane.
6.2 Zmluvné strany môžu zmeniť podmienky tejto zmluvy len formou písomných
a očíslovaných dodatkov k tejto zmluve.
6.3 Všetky vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy, pokiaľ ich zmluva neupravuje inak, sa
budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a právnymi predpismi
platnými v SR.

Čl.VII
Záverečné ustanovenia
7.1 Obidve zmluvné strany potvrdzujú platnosť tejto zmluvy svojím podpisom. Zároveň
prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, že nebola uzatvorená v tiesni, ani za inak
jednostranných nevýhodných podmienok.
7.2 Zmluva bola vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia prevezme
predávajúci a dve vyhotovenia prevezme kupujúci.
7.3 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými
stranami a účinnosť dňom po jej zverejnení na webovej stránke kupujúceho.

V Topoľčanoch dňa 26. 6. 2013

V Topoľčanoch dňa 26. 6. 2013

Predávajúci:

Kupujúci:

