
Rámcová kúpna zmluva

Uzatvorená podľa par. 409-475 a násl. Obchodného zákonníka

Predávajúci: Simon Ondrej, Simon-Styl 

Lenartovce 120 98044

IČO: 4332088

DIČ DPH: SK 1039700816

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a. s.

Kód baky/swift kód: SUBUSKBX

Číslo účtu/ IBAN: SK38 0200 0000 0022 0996 6753 

a

Kupujúci: Mesto Fiľakovo 

Radničná 25, 98601 Fiľakovo 

ŠJ pri MŠ Daxnerová 15

IČO: 00316075

DIČ: SK2021115052

Bankové spojenie: OTP Banka

Číslo účtu / IBAN: SK56 5200 0000 0000 0857 0550

1. Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je dodávanie potravinárskeho tovaru ovocia , zeleniny a zemiakov, ktoré sú 
definované príslušnými kódmi Colného sadzobníka: 0701190,07049010.

II. Kúpna cena



Dohodnutá kúpna cena je stanovená podľa zákona NR SR č 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 
predpisov, a obsahuje druh a množstvo dodaného tovaru, jednotkovú cenu za jednotlivý tovar 
a celkovú cenu za celú požadovanú dodávku aj s dopravou. Kúpna cena je určená v ponukovom liste 
zo dňa 20.06.2017 a je stanovená na celú dobu trvania zmluvy. Zmena ceny je možná v prípade 
legislatívnych zmien oblasti daňových, colných, prípadne iných právnych predpisov v súlade 
s čl. X. bod 3. tejto zmluvy formou písomného dodatku.

III. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný prevziať tovar dodaný v súlade s touto zmluvou a zaplatiť kúpnu cenu určenú 
touto zmluvou na základe faktúry dodávateľa.

VI. Akosť a označenie tovaru a reklamácie

Predávajúci ručí kupujúcemu , že dodaný tovar zodpovedná platným normám akosti a hygienickým 
predpisom a je označený v zmysle zákona o potravinách ako aj v zmysle zákona o štátnom jazyku. 
Postup pri uplatňovaní reklamácií , ako aj zodpovednosť za vady sa riadia podľa Obchodného 
zákonníka.
Predávajúci, ak tovar vykazuje zjavné vady/ak je možné/ je povinný ho vymeniť ihneď pri dodaní 
tovaru. V ostatných prípadoch predávajúci akceptuje 24 hodinovú reklamáciu kupujúceho 
a opodstatnené reklamovaný tovar sa považuje za nedodaný a nebude ho predávajúci fakturovať.

V. Obaly

Predávajúci realizuje dodávky v prepravných obaloch zodpovedajúcim všeobecné záväzným 
predpisom a technickým normám. Obaly pri dodávke tovaru nebudú fakturované , bude používaná 
forma výmeny.

VI. Iné dohodnuté ustanovenia

Predávajúci aj kupujúci sa týmto zároveň dohodli na neuplatňovaní a nenárokovaní si zmluvnej 
pokuty.



VII. Platnosť zmluvy

1. Táto zmluva nadobúda platnosť po podpísaní obidvoma zmluvnými stranami nasledujúci deň po jej 
zverejnení na webovej stránke obstarávateľa.
2. Zmluva je uzavretá na dobu určitú od : 01.09.2017 do 31.08.2018.
3. Vypovedať zmluvu je možná len v zmysle príslušného ustanovenia Obchodného 
zákonníka.

VIII: Tovarové podmienky a miesto dodania

Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar podlá objednávky zaslanej prostriedkami telefonickej alebo 
elektronickej komunikácie najneskôr do 3dní odo dňa podania objednávky na miesto určenia, t.j.:

Školská jedáleň pri MŠ Fiľakovo Daxnerová 15

Predávajúci dodá tovar podľa objednávok zodpovedného pracovníka kupujúceho . Predávajúci sa 
zaväzuje dodávať tovar na miesto dodania podľa aktuálnej potreby a požadovanej doby dodania 
tovaru.

Urgentné spresnenia alebo zmena objednávky je možná od 06.30-do 19.00 hod. na telefónnom čísle 
: 0905531184

IX. Platobné podmienky

1. Predávajúci vystaví pri každej dodávke tovaru dodací list s vyznačením 
sortimentu,množstva,jednotkovej a celkovej ceny a sadzby DPH.
Poverený zástupca kupujúceho svojim podpisom a otlačkom pečiatky potvrdí prevzatie dodávky 
tovaru a správnosť dodacieho listu.
2. Fakturáciu za dodaný tovar vykoná predávajúci formou zbernej faktúry, ktorá predstavuje hodnotu 
dodaného tovaru za uplynulý mesiac.
3.Splatnosť zbernej faktúry je 14 dní odo dňa doručenia kupujúcemu.



X. Záverečné ustanovenia

1. Zmluva je vyhotovená troch vyhotoveniach.
2. Zmluvné vzťahy sa v otázkach, ktoré nie sú upravené priamo v zmluve, riadia ustanoveniami zák. 
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a ostatným platných právnych predpisov.
3. Každá zmena tejto zmluvy je možná len so súhlasom obidvoch strán a vykoná sa formou 
písomného dodatku k tejto zmluve.
4. Zmlúvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu uzavreli slobodne, vážne, žiadna zo strán , ani jej 
zástupca, nekonali v omyle , tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných 
strán, respektíve zmluvné strany si zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu 
zmluvu podpisujú.

V Lenartovciach

Predávajúci: Kupujúci:

31. AUG. 2017



Dodávateľ: Simon Ondrej 
Simon-Styl 
Lenartovce 120 
98044

ICO: 43324088
DIČ: 103970816
IČDPH: SK1039700816

Šidlo: Lenartovce 102 
Aktuálná cenová ponuka-iul 2017

Maloobchod a vefkobchod s potravinami. ovocím a zeleninou

Názov tovaru Množstvo Trieda Cena bez DPH DPH Cena s  DPH Povod
Zemiaky/25kg-15kg kg I. 0.21 € 20% 0.25 € SK
Zemiaky nov. kg I. 0.50 € 20% 0.60 € SK
Kel kapusta kg I. 0.60 € 20% 0.72 € Sk
Karfiol kg I. 0.65 € 20% 0.78 € SK
Kareleb mladý ks I. 0.42 € 20% 0.50 € SK
Petržlen kg I. 0.92 € 20% 1.10 € SK
Mrkva kg I. 0.35 € 20% 0.42 € SK
Karelab kg I. 0.50 € 20% 0.60 € SK
Zeler kg I. 0.67 € 20% 0.80 € Sk
Kapusta červená kg I. 0.63 € 20% 0.75 € Sk
Cesnak kg I. 2.92 € 20% 3.50 € CH
Cibuľa kg I. 0.40 € 20% 0.48 € Sk
Paradajky kg I. 1.00 € 20% 1.20 € H-SK-HL
Paprika PCR kg I. 1.30 € 20% 1.56 € H-SK-HL
Uhorky kg I. 0.92 € 20% 1.10 € Sk
Kapusta hl. Stará kg I. 0.33 € 20% 0.40 € SK
Refkovka biel.-gufatá ZV I. 0.83 € 20% 1.00 € SK
Melón vodový kg I. 0.45 € 20% 0.54 € SK
Pór kg I. 1.00 € 20% 1.20 € HL
Šalat hl. ks I. 0.35 € 20% 0.42 € Sk
činská kap. kg i. 0.80 € 20% 0.96 € SK
Kiwi kg I. 1.17 € 20% 1.40 € Chile
Slivky kg I. 1.00 € 20% 1.20 € H
Hrozno b. kg I. 1.92 € 20% 2.30 € IT
Mandarínky kg I. 1.10 € 20% 1.32 € Peru- Gr
Jablko golden kg I. 0.75 € 20% 0.90 € SK
Jablko čer. Idared kg I. 0.63 € 20% 0.75 € SK
Broskyňa kg I. 1.00 € 20% 1.20 € H
Banany kg I. 1.00 € 20% 1.20 € Ecuador
Citrón kg I. 1.25 € 20% 1.50 € Argentin
Pomaranč kg I. 1.00 € 20% 1.20 € Jar
Hrušky kg I. 1.17€ 20% 1.40 € Jar
Nektarinky kg I. 1.00 € 20% 1.20 € H
Uhorky nak. kg I. 1.00 € 20% 1.20 € H
Čalamáda nak. kg I. 1.00 € 20% 1.20 € H
Kapusta kyslá kg 1. 0.67 € 20% 0.80 € H
Cvikla nak. kg 1. 1.00 € 20% 1.20 € H

Telefon: 0905 531 184 E-mail: ondrejsimonstyl@gmail.com

Podpis: Dátum: 20.06.2017
Pečiatka:

Cenová ponuka

mailto:ondrejsimonstyl@gmail.com

