
Rámcová zmluva o obchodnei § lunráci
uzatvoretrá podťa § 269 ods, 2 a s použitím ustatrovenia § 273 Obchodného zákonníka

rr-redzi zrrrluvnÝnri stranatrri :

Predávajúci:

obchodrré meIlo:

Sídlo:

Zapísaný Vo Vložke č.

Štatutárny zásíupca:

Bankové spojenie:

tČo:
'I'el./Mobil:

unicredit Bank

36387754

0903 399 126

0948 250 221

i IjU, i|,-)Ji_li: ,l',0, |/5, 2022
NEDOllOSf, s. r. o. 

]

1ll)2lloddiel: Sro lra Okresnon sťrde Žilina k,.h<'t',r,r,

Irrg. Va leria Nedorostová

IBAN: SK 34 l1l t 0000 0066 1443 9007

DlČ: 2020098l79

E-rnail: nedorost@nedorost.sk

o b.i ecl n avky @ n ed o ro st. sk

/v d'alšotn texte len ,,predár,a.iťtci"/

I(rrpujúci:

obchodné llleno: Dolnov sociálnych služieb SYNNÓMIA
SícJlo: Sv. Gorazda 2g18l3,0l0 08 Žilirta

ŠtatLrtárny zástupczt: Ing. Aneta Vavríková

Bankové spo.ienie: Štátna pokladrrica IBAN: SK71 8l80 0000 0070 0048 5214

tČo: 0064,7691 DIČ: 2020689297

SWIllf: SPSRSKBA
'fel./Mobil: 0905 200 511

/v cl'alšotn texte lerr ,,kupuiťtoi"/

I]-rriai l : dsszagorazda@vuczi lirla. sk

1.

l.

J.

t.

PI{EDMET ZMLUVY

Predrnetoltr tejto zmluvy je určettie zál<ladných podIrrienok predaia a kúpy tovarov
predáva.jťrceho: pocll'a akttrálnej ponul<y predávajťrceho aslužieb stým spojeIlých, príp. iný tovar
predáva.júcelro špecifil<ovarrý jednotlivýrni objednávkarli kupu.iúrceho.

Predávajúci sa zaváz,uje predávat'kupujťrcemu po dobLr platrrosti tejto zrnluvy tovar a sluŽby
pcldl'a objednávok.
I(upLrjúci sa zav2izttje uhradit'predávajťrcemu kútpnu cenu za tovar a slLržby podl'a potvrdených

ceItových ponírk predávajúroeho a objednávok kupLrjúceho.

Il.

MIBSTO A SPÓSOB PLNENIA

Miestorrl plrrenia je previrdzl<a predáva.júrcelro NEDOROST s. r, o., VeI'koobcltod koznretika -
clrogéria, Štrková l0A, 0l0 0l Žilina,
Plnerrie nlóže byt' uskutočnetré týnrito spósobrrri:

/1,|Yťll,wcn.



J.

4.

a/ osobrrým odberonl tovaru kuptrjúrcim /alebo poverene.j osobyi v mieste plnenia /ods,1/,

b/ prepravnou slrtžbou precláva.jťrceho

Spolu stovaront sa kupLrjúcerriu odovzdáva.iťr faktťrry, clodacie listy ainé. Prevzzrtie tovaru

a služieb potvrdzuje kupuiťlci svqiírrr podpisorn.

Kupujúci je povinný skorttrolovať si zásielku pri prevzatí, Prípadné nezrovttalosti zisteIté na

zásielke j e kupuj úrci povi nrrý bezodl< l aclrre ozn árn iť predávaj ťrcenru,

nI.

xÚpxn CBNAA pLAToBNli pouvrrnNry

Cena za dodaný tovar bude vypočítaná predávajúcirn podl'a objeclnlrvok l<rrptrjúceho potvrdených

predávajúciln a to v zmysle aktuálnej cenovej pontrky.

Za dodaný tovar vystaví dodávatel' daňový clol<lad - faktťrru. Splatrrost' fhktúry.ie l 0 dní oclo clňa

doručerria faktúry kupuiítcenru. Platby zatovar a slLržby sa usktttočtirrjú bankovýt-n prevodonl rra

účet predávajťtceho uveclený na faktúre.

Iv.

zÁvnnrčNn uslAN ovENIA

Táto Zrnluva sa ttzatvára s ťtčinrtosťott odo clria.jc.j obo.istranného podllísania rta cjobu tlrčitú ocl

1.4.2022 do 31 ,03.2023.
Túrto Zrnluvu rrróže vypovedat'ktollrkol'vek zoZnluvnýclr striirl písclt-nttott fortrlott, atobez trdania

dóvodu. Výpovedrrá doba je 30 dní azačína plynťrt'dliorm dorLrčertia písonrtre.| výpovede drrrhej

znrluvnej stratre. Vypoveclaním znllttvy sa tterušia závázky, ktoró vznikIi na z,áklade skór
uzatvorených obj ednávok.
Vo veciach neupravených zmlttvott sa zInlttvttý vzt'tlh spravLrje Obclroclrrýrn zákonníkonr
a príslušnýnri ustanovettiar-rri všeobecne záváztlýclr právnych predpisov.
Zrnluvné strarty sa dohodli, že ztneny a cloplrrenia l< te.jto zttllttve .ie trrožnó ttzatl,orit' r,ýltrčne
písomne a so súhIasorn obiclvoch znlluvných strán.
Znlluva je vylrotovená v cjvoch rovnopisoch, pričorn l<aždá zrnluvná strana rlostane po .iednorn
rovttopise.
Zmluva rradobúda platrtosť a účinnost' drlonr jej ;lodpisu zttllttvnýnri stranatrri a účirtnost'
nasledrrjťrciIn dňom po zverejnettí Ita webovonr síclle objeclrrávatel'a.
Zrrrluvrté strany vyhlastrjú, že si znrluvu riadlte prečítali a potvrclzLr jú, že nnluva jc zrozurrritellrá
aurčitá avyjaclruje ich skutočnú, sloboclnúr ayážtltt vól'tt, tlie.jc ttzatvorerrá v tieslli za nápadne
rlevýhoclrrýclr podrnienol< a na ztrak sťthlastt ju vlastnorr"rčlre poclpísali.

v Žilirle, dňa 30.03.2022
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