
Rámcová zmluva na dodanie tovaru 
(ďalej len zmluva) 

uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov 

a i. 
Zmluvné strany: 

Kupujúci: Názov: Zariadenie pre seniorov a denný stacionár 
sídlo: Partizánska 15-17, 946 03 Kolárovo 
IČO: 31824633 
DIČ: 2021015876, IČ DPH: nie je 
tel/fax/e-mail: 035/777 22 92 , zpskolarovo@gmail.com 
zastúpené: Mgr. Silviou Mechurovou, poverenou riaditeľkou zariadenia 
(ďalej len „kupujúci") 

Číslo spisu u kupujúceho: %J^of[/ 

Predávajúci: 
Názov: S P A N T E X 
ulica, číslo: Mládežnícka 10 
PSČ, obec: 946 03 Kolárovo 
Zastúpený: Viera Spányiková 
IČO: 14074028 
DIČ : 1020361551 
IČ DPH: SK1020361551 
Zapísaný: Okr. Úrad Komárno 2219/99 Obv. Úrad Komárno 401-3555 

Bankové spojenie: SLSP, a.s. 
Číslo účtu: 26422754/0900 
(ďalej len „predávajúci") 

a n. 
Predmet zmluvy, dodacie podmienky, miesto dodania 

1) Predmetom tejto zmluvy je zásobovanie kupujúceho tovarom podľa 
telefonických objednávok vedúcej kuchyne ZPS a DS Kolárovo 

2) Termín dodania: najneskôr do 7 dní po objednaní. 
3) Miesto dodania tovaru: do budovy ZPS a DS, Partizánska 15-17, 946 03 Kolárovo 
4) Hodnota prepravy tovaru je zahrnutá v cene tovaru. 
5) Spolu s predmetom zmluvy budú hospodárke, ktorá prevezme tovar, odovzdané 

nasledovné doklady: dodací list. 
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a m. 
Zoznam tovaru, kúpna cena, 

1) Kúpna cena bola stanovená podľa cenovej ponuky dodávateľa odovzdanej na 
základe výzvy zo dňa 20.12.2013: 

P.č. Názov produktu Merná jednotka Cena s DPH 
1. Papierové obrúsky 100 ks 0,439 € 
2. Odmasťovač 750 ml 2,851 € 
3. Toaletný papier Jumbo 1 kotúč 1,869 € 
4. Pergamenový papier 10 kg 17,60 € 
5. Obrus rolka 35 bm/rolka 39,75 € 
6. Rukavice PE ks 0,50 € 
7. Silan 1 1 1,8 € 
8. Domestos 750 ml 1,8€ 
9. Palma Kokos mydlo 200 g 0,594 e 
10. Mitia tekuté mydlo 5 1 4,486 € 
11. Namo 700 g 1,1 € 
12. Air Wick sprej 300 ml 2,5 € 
13. Rukavice operačné 1 ks 0,070 € 
14. Linteo švédska utierka 1 ks 0,600 € 
15. Savo 1 1 1,280 € 
16. Teny piesok 400 g 1,353 € 
17. Vrecia na smeti 1 ks - 60x70 cm 1,00 € 
18. Pur balzam 1 1 1,33 € 
19. Banox 1 1 1,232 € 
20. Biolit Uni 200 ml 2,235 € 
21. Chňapka s magnetom 1 ks 0,75 € 
22. Cif cream 500 ml 1,90 € 
23. Clorox 1 1 1,20 € 
24. Destilovaná voda 5 1 1,1226 
25. Dove cream 250 ml 4,62 € 
26. Fixinela 500 ml 1,1 e 
27. Jar 5 1 8,9 6 
28. Savo WC 750 ml 1,458 € 
29. Ariel 5 kg 11,50 € 
30. Persil 5 kg 11,88 € 
31. Handra na dlážku 1 ks 0,55 € 
32. Clin 500 ml 1,343 € 
33. Rex 6 kg 7,70 6 
34. Alobal širokv 10 m x 40 cm 1,20 6 

2) Kúpna cena je spolu s DPH. Zmluvná cena obsahuje všetky náklady 
predávajúceho na miesto dodania a uloženia tovaru na miesto dodania. 

3) Kúpna cena je splatná na základe faktúry predávajúceho, ktoré budú kupujúcemu 
odovzdané súčasne s predmetom plnenia. Faktúry musia obsahovať náležitosti 
účtovného dokladu a špecifikáciu ceny. Súčasťou faktúry musia byť dodacie listy. 
Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. Pre účely tejto zmluvy sa 
za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu kupujúceho 
na účet predávajúceho. 



a iv. 
Možnosť odmietnuť prebratie tovaru 

1) Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar z dôvodu nedodržania 
akosti, štruktúry alebo množstva tovaru špecifikovaného objednávkou. 

av. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1) Predávajúci je povinný: dodať predmet kúpy kupujúcemu v požadovanom rozsahu 
a množstve, v bezchybnom stave a v dohodnutej kvalite, čo kupujúci potvrdí 
preberajúcim protokolom alebo podpísaním dodacieho listu. 

2) Kupujúci je povinný: v dohodnutom termíne a čase prevziať objednaný tovar. 
Vykonať kontrolu dodaného tovaru, reklamáciu môže kupujúci uplatniť do termínu 
stanoveného zákonom. 

3) Kupujúci uhradí faktúry v dohodnutých lehotách a v správnej výške. 

či. V I . 

Zmluvné pokuty 

1) Za omeškanie predávajúceho s dodaním predmetu kúpy pokuta vo výške 0,02 % 
z hodnoty predmetu kúpy za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty 
nezaniká nárok kupujúceho na prípadnú náhradu škody 

2) Za omeškanie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny úrok z omeškania vo výške 
0,02 % z nezaplatenej ceny za každý deň omeškania 

čl. V I I . 

Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody za veci 

1) Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy dňom prevzatia tovaru. 

a vín. 
Zodpovednosť za vady a záruka 

1) Na predmet zmluvy sa vzťahuje záruka v dĺžke podľa príslušnej akostnej normy. 

aix. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1) Zmluvné strany sa dohodli na tom, že záväzkový vzťah, vzniknutý na základe tejto 
zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

2) Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov, 
odsúhlasených oboma zmluvnými stranami. 



3) Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží kupujúci 
a predávajúci jedno vyhotovenie. 

4) Zmluva je platná dňom jej podpisu a nadobúda účinnosť dňa 20.01.2014. Zmluva je 
uzatvorená na dobu určitú do 31.12.2014. 

5) Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom 
súhlasia, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

6) Výpovedná lehota na ukončenie zmluvného vzťahu je jeden mesiac odo dňa 
doručenia výpovede. 

V Kolárove, dňa 20.01.2014 V Kolárove, dňa: 20.01.2014 
RIADENIE PRE SENIOROV 

A DENNÝ STACIONÁR 
Partizánska ul. 15 -17,94603 Kolárovo 
IČO: 31824633, DIČ: 2021015876 

Mgr. Silvia Mechurová, pov. riaditeľka Viera Spányiková 


