
Rámcová zmluva o obchodnei spolupráci
uzatvorená podl'a § 269 ods. 2 a s použitím ustanovenia § 273 Obchodného zákonníka

medzi zmluvnými stranami :

Predávajúci:

obchodné meno: NEDORO§T, s. r. o.

Sídlo: Štrková 10A,0l0 0| Žilina
Zapisaný Vo Vložke é.Il802lL oddiel: Sro na Okresnom súde Žilina
Štatutárny zástupca: Ing. ValeriaNedorostová
Bankové spojenie: IJniCredit Bank IBAN: SK 34 1111 0000 0066 1443 9007

tČo: 36387754 DIČ: 2020Og8I7g

Tel,/Mobil: 0903 399 126 E-mail: nedorost@nedorost.sk

0948 250 22I objednavky@nedorost.sk

/v ďalšom texte len ,,predávajúci"/

Kupujúci:

obchodné meno: Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA
Sídlo: Sv, Gorazda 297813,010 08 Žitina
Štatutárny zástupca: Ing, Aneta Vavríková
Bankové spojenie: Štátna pokladnica IBAN: SK71 8180 0000 0070 0048 5214

, tČo: 00647691 DIČ: 2020689297

SWIFT: SPSRSKBA
Tel.i}tlobil: 0905 200 577 E-mail: dsszagorazda@vuczilina.sk

/v ďalšom texte len,,kupujúci'7

I.

PREDMET ZMLUVY

1, Predmetom tejto zmluvy je určenie základných podmienok predaja a kúpy tovarov
predávajúceho: podl'a aktuálnej ponuky predávajúceho a služieb s tÝm spojených, príp. iný tovar
predávaj úceho špecifi kovaný j ednotl ivým i obj ednávkami kupuj úceho.

2. Predávajúci sa zavázuje predávať kupujúcemu po dobu platnosti tejto zmluvy tovar a služby
podl'a objednávok.

3. Kupuiúci sa zavázuje uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu za tovar a služby podl'a potvrdených
cenových ponťrk predávajúceho a objednávok kupujúceho.

il.

MIESTO A SPÓSOB PLNENIA

1. Miestom plnenia je prevádzka predávajúceho NEDOROST s. r. o., Velkoobchod kozmetika -
drogéria, Štrková 10A, 0l0 Ot Žilina.

2. Plnenie móže byť uskutočnené týmito spósobmi:



J.

4.

1.

z,

a/ osobným odberom tovaru kupujúcim /alebo poverenej osoby/ v mieste plnenia /ods.l/,
b/ prepravnou službou predávajúceho
Spolu s tovarom sa kupujúcemu odovzdávajú faktúry dodacie listy a iné. Prevzatie tovaru

Kupujúci je povinný skontrolovať si zásielku pri prevzatí, Prípadné nezrovnalosti zistené na
zásielke je kupujúci povinný bezodkladne oznámiť predávajúcemu.

nI.

KúpNA cENAA pLAToBNÉ ponvrrnxxy

Cenazadodaný tovar bude vypoěítaná predávajúcim podťa objednávok kupujúceho potvrdených
predávajúcim a to v zmysle aktuálnej cenovej ponuky.

Zadodaný tovar vystaví dodávatel'daňoqý doklad * faktúru. Splatnosť faktúryje 10 dní odo dňa
doručenia faktúry kupujúcemu. Platby zatovar a služby sa uskutoěňujú bankovým prevodom na
účet predávajúceho uvedený na faktúre.

Iv.

zÁvnnnčNÉ usTANovENIA

Táto Zmluva sa uzafuára s írěinnosťou odo dňa jej obojstranného podpísania na dobu určitú do
31,03.2022.
Túto Zmluvu móže vypovedať ktorákol'vek zo Zmluvných strán písomnou formou, ato bez udania
dóvodu. Výpovedná doba je 30 dní azaéina plynúť dňom doruěenia písomnej výpovede druhej
zmluvnej strane. Vypovedaním zmluvy sa nerušia závázky, ktoré vznikli na základe skór
uzaWorených obj ednávok,
Vo veciach neupravených zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje Obchodným zákonníkom
a prís lušnými ustanoveniami všeobe cne záv ázných právnych predp isov.
Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny a doplnenia k tejto zmluve je možné uzatvoriť qýluěne
písomne a so súhlasom obidvoch zmluvných strán.

5. Zrnluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, priěom každá zmluvná. strana dostane po jednom
rovnopise.
Zmluva nadobúda platnosť a úěinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť
nasledujúcim dňom po zverejnení na webovom sídle objednávatel'a,
Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne preěítali a potvrdzujú, že zmluva je zrozumitelná
aurěitá avyjadruje ich skutoěnú, slobodnú avážnu vól'u, nie je uzatvorená vtiesni za nápadne
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

v Žiline, dňa 16.03.202I

1.

2,

J.

4.

6.

7.


