
Rámcová zmluva č.02/18 

na dodávku „Brav čového, hovädzieho, kuracieho mäsa a mäsových výrobkov a vnútornosti"  
uzavretá v súlade s paragrafom 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. /Obchodný zákonník/v znení 
neskorších predpisov, za účelom dodania tovarov medzi zmluvnými stranami: 

Kupujúci: 
Sídlo: 
v 
Štatutárny orgán: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu Š J       
: 
IBAN:  
IČO: 
DIČ: 

Základná škola 
Jarovnice 192, 082 63 Jarovnice 
Mgr. Jozef Bugna, riaditeľ školy 
Všeobecná úverová banka, a.s. 
1690724851/0200 
SK 45 0200 0000 0016 9072 4851 
36 158 119 
2021381439 

Aíalej len ako „kupujúci"/ 

Predávajúci: 
Sídlo: 
V zastúpení: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IBAN:  

TAMILA, spol. s r. o.  
Nám. Slobody 48, 083 01 Sabinov 
Ľudmila Hromjáková, konateľka spoločnosti 
36452581 
202 1363 597 
Slovenská sporiteľňa, a.s. 
0502889-540/0900 
SK 15 0900 0000 0005 0288 9540 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 
10904/P./ďalej len ako „predávajúci" / 

C1.I. 

Predmet zmluvy 

Premetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodávať bravčové , hovädzie, kuracie 
mäso, mäsové výrobky a vnútornosti pre Základnú školu v Jarovniciach 192 a záväzok 
kupujúceho prevziať tovar a zaplatiť kúpnu cenu a to v súlade s právami a povinnosťami 
zmluvných strán a podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. 

Plnenie bude realizované formou písomných alebo telefonických objednávok podľa potrieb 
kupujúceho, v ktorých sa vyšpecifikuje najmä druh predmetu zmluvy, jeho množstva a ceny 

Cl. II. 
Miesto plnenia 

Miestom plnenia je sídlo kupujúceho: Školská jedáleň pri Základnej škole Jarovnice 192 , 
082 63 Jarovnice . 



ČI.. III. Cena a 
platobné podmienky 

1. Jednotkové ceny predmetu zmluvy sú stanové dohodou zmluvných strán v eurách, v súlade 
so zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky 
Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o 
cenách v znení neskorších predpisov. 

2. K fakturovanej cene bude vždy pripočítaná DPH stanovená v súlade s právnymi predpismi 
platnými v čase dodania tovaru. 

3. Cenuje možné upraviť podľa platného cenníka predávajúceho v deň objednávky v prípade, 
ak dôjde v dôsledku administratívnych opatrení štátu v čase platnosti zmluvy k zmene 
colných predpisov, alebo k iným opatreniam, ktoré budú mať priamy vplyv na cenu 
predmetu zmluvy. Dôvod zmeny musí byť preukázateľný. 

4. Úhrada ceny za jednotlivé plnenia predmetu zmluvy, na základe objednávok, bude 
realizovaná priebežne na základe samostatného daňového dokladu - faktúry. Predávajúcemu 
vzniká právo na vystavenie faktúry na dohodnutú časť kúpnej ceny dňom dodávky tovaru na 
základe objednávky. 

5. Úhrada ceny bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku, bez zálohovej 
platby. Splatnosť faktúr je 14 dni odo dňa jej vystavenia kupujúcemu. 

6. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, určené 
všeobecne záväzným právnym predpisom alebo zmluvou , bude kupujúci oprávnený vrátiť 
ju predávajúcu s tým, že prestane plynúť lehota splatnosti faktúry. Predávajúci je povinný 
faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť alebo vystaviť novú. Na opravenej alebo novej 
faktúre vyznačí nový dátum splatnosti faktúry. 

ČL.IV. 
Všeobecné podmienky 

1. Pri vykonávaní činnosti spojených s realizáciou predmetu zmluvy vystupuje predávajúci ako 
samostatný právny subjekt a zodpovedá za dodržanie všetkých právnych predpisov 
súvisiacich s jeho činnosťou. 

2. Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu, že predaný tovar zodpovedá platným normám akosti, 
zákonu o potravinách a potravinového kódexu. 

3. Predávajúci sa zaväzuje, že dodaný tovar nebude mať žiadne vady a bude označený v 
zmysle platných právnych noriem. 

4. Predávajúci poskytne na tovar záruku zodpovedajúcu dobe použiteľnosti. 
5. Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu spolu s tovarom doklady potrebné k užívaniu 

tovaru. 
6. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho okamihom 

prevzatia tovaru kupujúcim. 
7. Kupujúci nadobudne vlastnícke práva k predmete kúpy dňom prevzatia tovaru. 
8. V prípade ak predávajúci počas doby trvania zmluvy stratí oprávnenie podnikať na dodanie 

tovaru, je kupujúci oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. 



ČI. v. Dodacie 
podmienky 

1. Množstvo a druh tovaru budú bližšie špecifikované kupujúcim alebo inou osobou poverenou 
štatutárnym zástupcom kupujúceho. 

2. Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar priebežne, počas platnosti zmluvy, na základe 
objednávok, do miesta plnenia, najneskôr do 1 pracovného dňa od prevzatia objednávky, ak 
sa zmluvné strany nedohodli inak. 

3. Objednávku kupujúci oznámi predávajúcemu najneskôr deň pred termínom dodávky a to do 
10,00 hod.. Kupujúci je oprávnený objednávku v množstve tovaru spresniť v deň dodávky 
tovaru a to najneskôr do 6,00 hod. 

4. Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar denne. 
5. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru, ktorý nebude spĺňať kritéria podľa tejto 

zmluvy a príslušných zákonov. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru aj v 
prípade, že nieje dodržané požadované množstvo tovaru. 

6. Ak kupujúci odmietne prevziať tovar, je oprávnený od predávajúceho žiadať dodanie tovaru 
bez chýb resp. v požadovanom množstve. 

7. Dodanie tovaru do miesta dodania určeného v objednávke zabezpečí predávajúci na vlastné 
náklady. 

ČI. VI.  
Osobitné ustanovenia 

1. Zmluvu môže skončiť dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy 
ktoroukoľvek zo zmluvných strán. 

2. Odstúpiť od zmluvy môže ktorákoľvek zo zmluvných strán v prípade podstatného porušenia 
zmluvných podmienok druhou zmluvnou stranou. Na tento účel sa podstatným porušením 
zmluvných podmienok rozumie: 
Zo strany predávajúceho: 

- opakované nedodržanie termínu plnenia zmluvy 
- vadné plnenie 
— nedodržanie kompletnosti dodávky podľa jednotlivých objednávok. 

Zo strany kupujúceho: 
— opakované omeškanie úhrady faktúry o viac ako 35 dní po lehote splatnosti. 

Pod opakovaným porušením sa rozumie porušenie uvedených povinností zmluvných strán 
minimálne dvakrát. 



ČI. VII.. Záverečné 
ustanovenia 

1. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov 
zmluvných strán. 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán. 

3. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12. 2021. 
4. Jednotivé ustanovenie tejto zmluvy môžu byť menené a doplňované po vzájomnej dohode 

zmluvných strán . iba formou písomných dodatkov, podpísaných oprávnenými zástupcami 
oboch zmluvných strán. 

5. Ostatné právne vzťahy . výslovne neupravené touto zmluvou sa budú riadiť príslušnými 
ustanoveniami obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
platnými v Slovenskej republike. 
Zmluvné strany sa zaväzujú . že všetky spory, vyplývajúce z tejto zmluvy , budú riešiť 
predovšetkým formou dohody. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi nimi 
na základe zmluvy sa budú riadiť právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

6. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. 
Kupujúci dostane dva rovnopisy tejto zmluvy., predávajúci jeden rovnopis zmluvy. 

V Sabinove, dňa 3. 9. 2018 

Za predávajúceho: Za kupujúceho: 

 

Ľudmila Hromjáková Mgr. Jozef Bugna 
konateľka spoločnosti riaditeľ školy 


