
                                      Rámcová  zmluva na dodanie tovaru

                                                             (ďalej len zmluva)  

       uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka   medzi zmluvnými stranami

                                                            I. Zmluvné strany

Kupujúci:                Stredná odborná škola obchodu a služieb T. Vansovej 2, Topoľčany  

                                 Zastúpená:  Mgr. Milanom  Naňom, riaditeľom 

                                  IČO:  00893480                                                                                                        

                                  IčDPH: SK2020419665                                                                                            

                                  Bankové spojenie: Štátna pokladnica ,Bratislava                                                    

                                  Číslo účtu:  7000308402/8180, 7000308066/8180

                                                                                                                 (ďalej len „kupujúci“)

Predávajúci:   :      KG KANS, 

                                Sládkovičova 534/48,  955 01  Topoľčany

                                Zastúpená : Miroslav Gieci 

                                IČO :   33 142 653           IčDPH : SK1020447560

                                Bankové spojenie : ČSOB

                                Číslo účtu IBAN : SK13 7500 0000 0040 2968 0124

                                                                                                  /ďalej len predávajúci/

                                                             II. Predmet zmluvy

   Predmetom  tejto zmluvy je dodávka kancelárskych potrieb, kancelárskeho papiera
a obalového  materiálu   a určenie  podmienok  zadávania  predmetu  zmluvy  počas  jej
platnosti, najmä čo sa týka ceny a predpokladaného množstva predmetu zmluvy.

                                           Čl. III.   Dodacie podmienky 

1. Dodanie tovaru sa uskutoční na základe telefonických objednávok alebo osobným
výberom kupujúceho v prevádzke predávajúceho na základe potrieb jednotlivých
úsekov školy – hlavnej a podnikateľskej činnosti  a kuchyne SOŠ o a s.

2. V mesiacoch  júl  a august  sa  nákup  pre  potreby  hlavnej  činnosti   neuskutoční
z dôvodu školských prázdnin a výluky kuchyne.     

                                 



                            Čl. IV.   Kúpna cena tovaru a platobné podmienky

1.  Cena  za  predmet  kúpy   je  stanovená  v  eurách  za  jednotku  tovaru  podľa  cenníka,
za ktorý sa predáva predmetný tovar u predávajúceho , pričom celková  hodnota zákazky
je stanovená do výšky  menej ako 10 000  € za dobu trvania zmluvy,  a to 24 mesiacov.

1. Nárok na zaplatenie kúpnej ceny za predmet zmluvy vzniká predávajúcemu riadnym

   odovzdaním tovaru kupujúcemu na základe vystavenej faktúry za prevzatý  tovar. 

2. Do ceny tovaru v priebehu platnosti  kúpnej  zmluvy je prípustné premietnuť  len
zmenu sadzby DPH.

3. Zmena ceny smerom nadol je prípustná kedykoľvek.

4. Lehota splatnosti zmluvy je 30 dní od doručenia kupujúcemu.

                                                         Čl.V.  Záverečné ustanovenia

1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchod- 
       ného zákonníka.

2. Zmluva je vyhotovená v dvoch  exemplároch, z ktorých každý obdrží po jednom 
       exemplári. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú,  že s obsahom zmluvy sa riadne oboznámili  a  s jej
obsahom súhlasia.

          

4. Zmluva  nadobúda  platnosť  dňom podpisu  oboch  zmluvných  strán  a  účinnosť
dňom  nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy na internetovej stránke kupu-

                   júceho.

           5.     Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 1.4.2022 – 31.03.2024.

V Topoľčanoch,  dňa    30.03.2022

  Podpísané                                                                                  podpísané

..................................................                                          ................................................

      Mgr. Milan Naňo                                                                     Miroslav Gieci






