
Rámcová kúpna zmluva

ilí:lT iljfirŤlt*;r, 
3/1 99 1 Zb. v znení nes korš ích

Sídlo:
Zastúpený:

tčo:
otč:
tčo opn:

1.Zmluvné strany

$vba Žitina, spol. s r.o.
Sportová 9, 01O Ol Žltna
lng. Michal Britvík a lng. Daniel Sventek - konatelia

31563490
2020443282
sK7020001010

Registrácia: . Zapísaný 
1o,bch. registriokresného stjdu v Žiline ,v oddielSro, vložka č.41VtL

P? l k",""é spojen ie: Všeobeóná úverovďban ka, a. s.
Ulslo učtu: 2991098756/0200
(d'alej ako predávajrici)

a

Sídlo:
7,astúpený:
lCO:
DlČ:
Bankové spojenie:
Císlo účtu:

(d'alej ako kupujúci)

2. Predmet zmluvy

2,1, Predávajúci sa touto zmluvou zavázuje 
.podl'a svojho rozvozného plánu dodávat, tovar predávaný

5:".Xlff#ť.iffi.objednávkY 
rupuldceňo 

" 
xuóu;Ú'.i sJ zavazuieoóaaný tóvár prevzi at, a'zaplta,tti za

3. Cena a platobné podmienky

3"1, Cena za tovar je stanovená podl'a zákona č. 18t199O Z.z. ocenách vznení neskorších predpisova zároveň je stanovená dohodou zmluvných strán,3,2, PredávajÚcije Platcom DPH, ztorrto oovóou bude v cene za tovarzohl,adnená DpH v súlade so zákonomč.22212004 Z.z.

lomov sociálnych stužieb Plavecké Podhradie 19
906 36 Plavecké Podhradie
lng. Edita Kruzslíková - riaditel'ka DSS
30798281
2022105954
Štatna pokladnica
SK,14 8í80 0000 OO70 OO47 1787 (výdavky)
SK89 8180 0000 0O7O OO47 1l7g(prijmy)'

' ' 3"":?jť?:3:"l'1"^^i?ťl1':r :: :1Í11" j?,!l.jry vystavenej predávajúcim podl,a skutočne odobratého
['ii','Jil:}:"b:::]:1"Juj:::,jf:T""-T.l:i:i{eéli ř,ffi ú;;,ill#i:!i,Tš:"r"J,"":rTili;i;
',"i§§YťT|"";,l,".ťj,?T,j:o":lŤ:"i*:ylxlili!p!ú; ililň;,jl§'šp"*i,*?§;'J,.T'?Xůflrff:.1:
T§í..y,,ť5:11s]i^*::, ̂ .1H..,!|n;".i 

ffi;il;j.*1'".j'ř"J;:ffi Biil::Ei: 1""1T,t
3, 

p_"^1y!1 19, že tovar n evykaz uje zlav né v adý .

)ílií# íťlť::': jmr*:i;ixlyi#.ryg 
i 

*n e o ka m i h om p revzati a tova ru k u p uj ti c i mZmluvné 9trany sa oonóoti nu .Óráino.tiĚŘtu, 28 dní.
Potvrdenie dodacieho listu, PríP. faktúry kupujricim je zároveň súhlas s cenamijednotlivých výrobkovdodaných predávajricim.

3,5 V PrÍPade omeŠkania_Úhrady krjpnej ce.ny má predávajúci nárok na (lrok zomeškania vo výške o,o5oÁz dlžnej čiastky za každý deh omeSŘania.

3.2
3.3
3.4



4. Doba a miesto plnenia, nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru

4.1. Táto zmIuva sa uzatvára na dobu určitú od 1..l'1.2019 do 31.10.2020
4.1.1 ,Túto zmluvu možno ukončit':

4,1.1.1. Dohodou
4,1.1.2. PÍsomnou výpoved'ou v 1-mesačnejvýpovednej lehote; výpovedná lehota zaéína plynút'prvým

dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoved' doručená druhej zmluvnej
strane.

4,1.1.3. Odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvných
strán. Podstatným porušením tejto zmluvy zo strany kupujúceho sa rozumie neuhradenie faktúry
v lehote jej splatnosti, Podstatným porušením zo strany predávajúceho sa rozumie, ak
predávajúci nedodá kupujúcemu tovar v akosti, ktorá je v súlade s príslušnými právnymi
predpismi.

4.2. Predávajúci bude plnit'predmet zmluvy podl'a vlastného rozvozného plánu.
4-} Miestom plnenia bude prevádzka kupujúceho - objekt kuchyne kupujúceho, Plavecké podhradie 19.

Kontaktná osoba Andrea Serinová - vedúca skladu potravín
4.4. Zodpovednost'za škodu na tovare a vlastnícke právo k tovaru prechádzajú na kupujúceho okamihom

prevzatia tovaru.

5. Zodpovednost' za akost' tovaru

5.1. Predávajúci preberázárukuzaakost'tovaruvrozsahudobyspotrebyvytlačenej vždynaobaloch
jednotlivých druhov tovaru.

5,2. Kupujticije povinný uplatnit' právo zo zodpovednosti za vady písomne bez zbytočného odkladu,
najneskór v stanovenej dobe spotreby tovaru.

6. závereěné ustanovenia

9 1 Jalo zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dva pre každú zo zmluvných strán,
6.2. Pokial'nebolo v tejto zmluve dohodnuté inak, právne vzt'ahy z tejto zmluvy vzniknuté sa riadia

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
6.3. TÚto zmluvu možno OopÍnat'a menit'len formou písomných dodatkov, odstjhlasených oboma zmluvnými

stranami.
6.4, Táto zmluva nadobúda platnost'a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
6.5. Predávajúci berie na vedomie uzatvorenie tejto zmluvy s DSS Plavecké Podňradie ako orgánom

verejnej správy, ktorý v zmysle základných princípov zákona č.211l2}oo Z.z, o slobodnom prístupe
k informáciám v znení neskorších predpisov a prevažujúciverejný záujem nad obchodnými
a ekonomickými záujmami osób na základe dobrovol'nosti nad rámec povinnosti uloženej zákonom
o slobode informáciízverejňuje všetky informácie, ktoré sa získaliza verejné financie ale-bo sa týkajú
PouŽÍvania verejných financiíalebo nakladania s majetkom DSS a štátu zá rJčelom zvyšovania
transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financiíobčanmi a na Žáklade te.lto
skutoČnosti výslovne srJhlasí so zverejnením tejto zmluvy, resp. jej prípadných dodatkov, vrátaná jej
vŠetkých príloh a to v plnom rozsahu (obsah, náležitosti, identifikácia zmluvných strán, osobné úďaje,
obchodné tajomstvo, fakturačné ridaje), na internetovej stránke DSS, za účel'om transparentnosti
samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi.

v Žiline dňa 1.1 1.2o1g V Plaveckom Podhradí dňa 1.1 1.2019

l

-,v sociálnych služleb
,,ti 36 Ealec*ó Fodhrádo l0

j0: 30798281, DÉ: 022t050il
..,...,......,.,16.

KupujúciPredávajúci

Ri/q3 žalana,
__ spol. s r. o. (^


