
Rámcová kúpna zmluva
Uzatvorená podľa par. 409-475 a násl. Obchodného zákonníka

medzi zmluvnými stranami:

Predávajúci:
Názov firmy: Simon- Styl
V zastúpení: Ondrejom Simonom , majiteľom firmy
Šidlo: Lenartovce 120 98044
IČO: 43324088
DIČ: 1039700816
IČ DPH: SK1039700816
Bankové spojenie : VÚB
Číslo u. 2209966753/0200
IBAN: SK 38 0200 0000 0022 0996 6753
BIC: SUBASKBX

a

Kupujúci:
Názov : Mesto Fiľakovo
Sídlo: Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
Štatutárny zástupca: Mgr. Attila Agócs PhD.- primátor mesta
IČO: 00316075
DIČ: SK 2021115052
Bankové spojenie : OTP Banka Slovensko.
IBAN: SK 56 5200 0000 0000 0857 0550
BIC: SUBASKBX^
Konečný príjemca: Š J pri MŠ- Óvoda Daxnerova 15 ,Fiľakovo

I. Predmet zmluvy
Predmetom tento zmluvy je  dodávanie potravinárskeho tovaru ,ovocia a zeleniny ,ktoré sú definované príslušnými kódmi colného 
sadzobníka: 0701190,07049010.

II. Kúpna cena

Dohodnutá kúpná cenaje  stanovená v zmysle zákona č .18/1996 Z:Z.o cenách v znení neskorších predpisov,obsahuje cenujednotkové 
množstvo, jednotkovú cenu,cenu za celú požadovanúdodavku aj s dopavou.Ceny uvedené v cenovej ponuke, ktorá bola predložená pri 
verejnom obstarávaní predávajúci musí dodržiavať počas celej doby plynutia tejto zmluvy.
Zmena dohodnutých jednotlivých cien je  možná iba písomným dodatkom, na základe predloženia dokladov k nahliadnutiu,na ktorých 
sú uvedené ceny dovozných, colných daňových a iných ukazovateľov, ktoré nadobudnú platnosť v priebehu plnenia zmluvy a budú 
mať dopad na dohodnutú cenu presahujúcu 5% z vysúťažnej ceny.
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III. Tovarové podmienky -  Miesto dodania

Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar podľa predpokladaného zodpovedného a požadovaného množstva kupujúcemu na miesto 
určenia, t.j.:

Školská jedáleň pri MŠ fiľakovo Daxnerova 15

Predávajúci dodáva tovar podľa písomných alebo telefonických 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 ie možná od 06.30-do 19.00 hod, na tel, čísle : 0905531184

IV. 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 odtlačkom pečiatky potvrdí prevzatie dodavky 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 faktúry 14 dni.
4. Predávajúci si môžu uplatňovať penalizáciu za omeškanie splatnosti zbernej faktúry .

V. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci je  povinný prevziať tovar v súlade s touto zmluvou a zaplatiť kúpnu cenu určenú touto zmluvou .

VI. Akosť a označenie tovaru , reklamácie

1. Predávajúci ručí kupujúcemu , že dodaný tovar zodpovedná platným normám akosti a hygienickým predpisom a je označený
v zákona o potravinách v potravinárskom kódexe- E A N  kódom a zákona o štátnom jazyku.

2. Postup pri uplatňovaní reklam ácií, ako aj zodpovednosť za vedy sa riadia podľa Obchodného zákonníka.
3. Kupujúci má pravo to v a r, ktorý vykazuje na reklamačnom lis te , resp. dodacom liste .
4. Predávajúci tovar vykazuje zjavné vedy /ak je  možné/ vymeniť ihneď pri dodaní tovar .

V ostatných prípadov predávajúci akceptuje 24 hodinovú reklamáciu kupujúceho a opodstatnené reklamovaný tovar sa považuje 
za nedodaný a nebude ho predávajúci fakturovať .

VII. Obaly

Predávajúci realizuje dodavky na prepravených obaloch zodpovedajúcim všeobecné záväzným predpisom a technickým 
normám. Obaly pri dodávke tovaru nebudú fakturované , bude používaná forma výmeny a budú vedené len ako evidenčné obaly .

VIII. Platnosť zmluvy

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dátumom podpisu zmluvných strán .
2. Doba trvania zmluvy na dobu určinu od 01.09.2018. do 31.08.2019

3. Zmluva zaniká písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán, pričom výpovedná lehota je 
2-mesačná a začne plynúť prvým dňom mesiaca, v ktorom bola výpoveď doručená.



IX. Záverečné ustavenia

1. Zmluva je  vychotovaná dvoch vyhotoveniach.
2. Vzťahy zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými u staveniami 

Obchodného zákonníka podľa par. Diel 1. a 2. až po par. 475.
3. Každá zmena tejto zmlu vy je  možná len so súhlasom obidvoch strán a vykoná sa formou písomného dodatku k tejto zmluve .
4. Zmluvné strana prehlasujú , že si túto zmluvu pred jej pripísaním prečítali, že ju  uzatvárajú na základe svojej a slobodnej 

vôle,ich prejavy sú zrozumiteľné a u rčité , zmluvu neuzatvártajú v tiesni,alebo za nápadné nevýhodných podmienok pre 
ktorúkoľvek zo zmluvných strán. Na dôkaz toho ju  vlastnoručne podpisujú.

V Lenartovciach: 20.06.2018 Vo Fiľakove:

Predávajúci: Ondrej Simon Simon Styl Kupujúci:


