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Rámcová zmluva

uzatvorená podl? § 4o9 a nasI. obchodného zákonníka Č. 5L3ll99LZb,
v platnom znení medzi:

I.
ZmIuvné strany

1. Predávajúci:
Obchodné meno: TOP JUICES, s.r.o.

Sídlo: Zárieč-Keblov 167,0I3 32 Svederník
IČo: 48167126
IČ opH: SK2I20080776
Zastúpený: Bc. Branislav Raab
Kontaktná osoba: Bc. Branislav Raab
Bankové spojenie: VÚg Žitlna
IBAN:: SK71 0200 0000 0035 1338 4453
Tel,: 0948 606 003
E-mail: topjuices@topjrrices.sk
Zapísaná v obchoánom régistri Okresného súdu Žlina, VloŽka číslo: 63835/L.
(d'alej len "predávajúci")

a

2. Kupujúci:
Obchodné meno: Domov sociálnych služieb SYNNOMIA
Sídlo: Sv. Gorazda2978l3,010 08 Žilina
rČo: 0064769I
DIČ: 2020689297
Zastúpený: riaditeťka školy
Bankové spojenie: ŠrÁrNe POKLADNICA
IBAN: , SK71 8180 0000 0070 0048 5214
Osoby oprávnené jednat' v:
- zmluvných veciach: Ing. Aneta Vavríková - riaditeťka
- objednávať tovar: Ing. Jana Slivková - vedúca úseku ptevádzky
Tel: 0908 216 389
E-mail: iala.s]tykqva@yupztliaa.sk

(ďalej v texte zmluvy len akoookupujúci'o)

p."a-ji)mIuvy

1. Predmetom plnenia podfa tejto zmluvy je nákup prírodných l00 % ovocných štiav -
zoznamtvorí prílohu č 1 tejto zmluvy.
Tovar bude dodaný za podmienok stanovených v tejto zmluve pri splnení nonny EHK, v
nailepšej kvalite v zmysle Potravinového kódexu SR.

Tovar bude dodávaný na zéklade telefonickej objednávky na pracovisko Domov sociálnych
služieb SYNNÓMIA.
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ČHnok III.
Podmienky a spósob objednávok

1.Kupujúci si v priamom zmluvnom vzťahu s predávajúcim formou objednávky upraví podťa

svojich potrieb podmienky na množstvo tovaru, miesto a termíny plnenia a v sÚlade

s ustanoveniami tejto rámcovej zmluvy konečnú cenLl za tovar, záručné, obchodné a iné
podmienky.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci.je povinný dodať tovar kupujúcemu nazéklade
telefonickej alebo e-mailovej objednávky, ktorá bude obsahovať: špecifikáciu množstva
tovaruo druh tovaru, požadované miesto a lehotu plnenia, cenu tovaru. Tým nie sú dotknuté
práva a povinnosti oboch zmluvných strán dodržiavať podmieŇy tejto rámcovej zmluvy. Za
doručenie sa pokladá odoslanie aprevzatie objednávky telefonicky alebo e-mailom.

3.Na základe potvrdených objednávok sa predávajúci zavázuje dodať tovar kupujúcemu
a kupujúci sazavázllje prevzíať tovar výlučne do svojho vlastníctva azaplatiť zatovar kúpnu
cenuzapodmienok ďalej v tejto zmluve dohodnut}ch.

čHnot IV.
Miesto dodania - Dodacie podmienky

l.Miestom dodania je sídlo kupujúceho ajeho prevádzky: Domov sociálnych služieb
SYNNÓMIA, Sv. Gorazda2978l3,010 08 Ží|ina.

2.}dovzdanie tovaru kupujúcemu bude uskutočnené povereným zástupcom predávajúceho na

základe dodacieho listu / faktúry k tovaru v mieste plnenia, v dohodnutých termínoch
a množstv ách podf a obj ednávky.

3.Predávajúci dodá tovar na dohodnuté miesto, na svoje vlastné nebezpečenstvo a náklady
vrátane zabezpečenia všetkých dovozných licencií, colných povolení a iných úradných
povolení.

4.Tovar bude dodávaný kupujúcemu od 01.08.202I do 3L07.2022 na pracovisko - Domov
sociálnych služieb SYŇNÓVÍIA, Sv. Gorazda2g78l3,010 08 Žilina.

čbnok V.

, 
*úpna cena

1. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnych cenách podťa prílohy.

2.Kúpna cena bude zap|atená kupujúcim predávajúcemu bankovým prevodom na ÚČet

predávajúceho na záklaďe faktúry vystavenej predávajúcim sdobou splatnosti do 14 dní odo
dňa vystavenia faktury.
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ČHnokVI.
Termín plnenia

1. Táto zmluva je uzatvorenána dobu určitú od 01.08.2021 do3t.07,2022.

ČHnok VII.
Záručné podmienky

l.predmet kúpy podťa tejto zmluvy je predávajúci povinný dodať kupujúcemu vkvalite
spíňajricej vseiky požiadavky spíňa3úce kritéria zdtavotne a hygienicky bezpečných potravín.

"1.,

2.predávajúci poskytuje na tovar zárvku. Záruéná doba tovaru je 15 mesiacov od dátumu

qýroby, pokiať produkt nebol otvorený. Po otvorení tovar spotrebovať do 30 dnÍ.

3.Ak,sa vpriebehu záruénej doby prejaví hygienická alebo zdtavotná chyba, je predávajúci

povinný tovar vymeniť, čo bude vykonané bezodplatne najneskór do 5 dní od reklamOVania

chyby kupujúcim.
:;

4.Prédávajúci zodpovedá nielen zafaktick{ ale aj zaptávne chyby tovaru.

5.Ak po odovzdaní tovaru dójde zo strany kupujúceho kpoškodeniu tovaru preukázatelhe

vplyvóm neodborného zásahl, nejedná sa ozáručnú udalosť. Zélnka sa nevďahuje ani na

poškodenie tóvaru spósobené nevhodnou manipuláciou alebo jeho pouŽitím v rozpore

s polrynmi uvedenými v návode na použitie, ktory predávajúciptiloži k tovaru.

,]

-'
6.Nebezpeěenstvo škody vdodávke (nekompletnosť, nekvalita, nespíňanie zékladných
hygienických požiadaviek) prechádza na kupujúceho vmomente odovzdania - ptevzatia

tovaru kupujúcim. Predávajúci je povinný umožniť kupujúcemu pri prevzatí tovaru

kupujúcim- skontrolovat' kompletnosť, kvalitu tovaru. Kupujúci si vyhradzuje Právo
neprevziať nekvalitne alebo nekompletné dodávky.

jj,

7.prědávajúqi je povinný dodať tovar v sortimente a množstve v súlade s touto zmluvou. Za
tYm.rieelom je kupujúci povinný pri ptevzati každej dodávky zistiť jej kompletnosť, kvalitu
a skladbu. Za chyby zrejmé už pri odbere sa považujú aj tie chyby, ktoré od zaěiatku robia

tovar, neupotrebitelhým. Pri zrejmých chybách, ktoré robia tovar neupotrebiteťným je

kupujúci Óprávnený dodávku odmietnuť areklamovať aptedávajúci je povinný na vlastné

*enaay v najkratšom možnom termíne najneskór do24 hodín dodať bezchybný tovar.

čHnok VIII.
Sankcie

l.Ak sa kupujúci omešká s riadnym zaplatenímkúpnej ceny podťa Čt. V. ods. 2 tejto zmluvy,

mápredávajúci právo na úrok z omeškania vo výške podťa ust. § 3 nariadení Vlády SR Č.

87lIg95 Z. z.Iďoým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníkav zneni
neskorších predpisov.
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ČHnok IX.
závereóné ustanovenia

,!,.Zmluvné strany berú na vedomie, že v ostatnom sa na vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy
vzťahujú príslušné ustaóvenia Obchodnóho zákonníka č. 5I31I99I Zb. v znení neskOrŠÍch

predpisov.

2. Táto zmluva má štyri strany a je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kuŽdí
zmluvnú stranu.

3.Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a ÚČinnosť dňom

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v príslušnom registri zml:úv.

4.Preďávajúci týmto vyhlasuje, že súhlasí so zverejnením tejto zmluvy kupujúcim, vrátane

všetkých jej príloh v elektronickej alebo inej forme v príslušnom registri zmlÚv, v zmysle
platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

S.Zmluvu možno dopíriať alebo meniť iba formou písomných dodatkov ku kúpnej zmluve,
ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami stávajú neoddeliteťnou súčasťou tejto

zmluvy.

$.Zmltlvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou dókladne oboznámili, jej obsahu porozumeli a

na znak súhlasu s ňou ju slobodne a vážne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných
podmienok podpisujú.

0 l -0E- 202lv Žiline, dňa

Domov sociálpych služigb
^ SYNNoM|A- .-*.*..* u,rore.,.*-_ _ ---,-'-'- Sv. Gorazrjááb7iř.íJibležitina

/27 Žjlina
/i^i í7 /i

........Jr........

Bc, Branislav Raab
konateť spoločnosti

Ing. Aneta Vavdková
riaditel'ka školy
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