
Rámcová kúpna zmluva 

Zmluvné strany : 

Dodávateľ / predávajúci / : 

Názov : 
Sídlo : 
Prevádzka: 
IČO: 
IČ DPH : 
Bankové spojenie : 
Číslo účtu : 
v 

Štatutárny orgán : 

M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 
Michalovská 10, 073 01 Sobrance 
Lastomírska 2, 071 01 Michalovce 
36730866 
SK 2022310576 
VÚB Michalovce 
2267605454/0200 
Daniela Bujdošová - konateľ 

na strane jednej / ďalej len predávajúci / 

Obstarávate!' / kupujúci /: 

Názov : 
Sídlo : 
IČO : 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu : 
v 

Štatutárny orgán : 
na strane druhej /ďalej len kupujúci / 

Materská škola Michalovce S.H.Vajanského 5 
S.H.Vajanského 5, 071 01 Michalovce 
35542128 
2021635528 
Príma banka, a.s. 
4260354006/5600 
Anna Veľková , riaditeľka školy 

uzatvorili podľa ustanovenia § 409 a nasledujúceho zákona č. 513/91 Z. z. Obchodného 
zákonníka zmluvu na dodávku predmetu kúpy. 

v 

Článok I. 
Predmet zákazky a spôsob plnenia 

1. Predmetom zmluvy je pravidelná dodávka ovocia a zeleniny a zemiakov v čase 
trvania zmluvy a to od dátumu podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami. 

2. Predmet zmluvy bude dodávaný pravidelne v množstvách, ktoré kupujúci určí na 
základe telefonickej objednávky minimálne 24 hodín vopred, najneskôr do 13.30 hod. 
deň pred rozvozom tovaru. Objednávku je možné upresniť telefonicky aj v deň 
dodania tovaru. 

3. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť požadované množstvo, kvalitu a druh objednaného 
tovaru a doručiť ho v deň dodania, najneskôr do 8.00 ráno. 

4. Pri každej dodávke dodávateľ vystaví dodací list, následne z nich vystaví 2x mesačne 
faktúru. 

5. Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy pri rozvoze tovaru. 
6. Predmet kúpy bude podľa konkretizovaných objednávok doručený na miesto určenia, 

ktorým je sídlo kupujúceho. 
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Článok II. 
Termín plnenia, spôsob prevzatia 

1. Dodávka objednaného predmetu kúpy sa realizuje v termíne obojstranne dohodnutom 
medzi predávajúcim a kupujúcim a to podľa potreby kupujúceho. 

2. Dodávka sa považuje za splnenú prevzatím zo strany kupujúceho a podpísaním 
dodacieho listu, ktorý bude doručený spolu s dodaným tovarom. 

Článok III. 
Cena plnenia 

1. Ceny predmetu plnenia sú stanovené v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

2. Úpravu jednotkových cien oproti cenám v čase uzavretia zmluvy môže dodávateľ 
previesť maximálne lx za 6 mesiace počas trvania zmluvy / prvýkrát po 6 mesiacoch 
od podpísania zmluvy /, formou dodatku ku zmluve, ktorý musí byť podpísaný 
a odsúhlasený obidvomi zmluvnými stranami. Toto zvýšenie cien sa môže odvíjať 
od sezónnosti a zmeny cien na trhu. Maximálna odchýlka cien oproti priloženej 
cenovej ponuke sa môže pohybovať + - 10%. 

3. Cena predmetu obstarávania je uvedená v cenovej ponuke, ktorá tvorí súčasť tejto 
zmluvy . Ceny sú tvorené tak, že v sebe zahŕňajú všetky náklady spojené s dodávkou 
predmetu obstarávania. 

4. Ponúkané jednotkové ceny pre jednotlivé druhy tovarov budú zmluvné v čase 
uzavretia tejto zmluvy. 

5. Aktuálne upravované cenníky na nezazmluvnený tovar sa dodávateľ zaväzuje 
predložiť obstarávateľovi v predstihu , aspoň 7 dní pred ich platnosťou. 

Článok IV. 
Miesto plnenia 

1. Miestom plnenia je sídlo kupujúceho, t. j. Školská jedáleň pri Materskej škole, 
Vajanského 5 v Michalovciach. 

Článok V. 
Platobné podmienky 

1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za predmet kúpy na základe faktúry vystavenej 
predávajúcim po splnení dodávky. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového 
dokladu a musí byť odsúhlasená a podpísaná kupujúcim. 

2. Predávajúci sa zaväzuje dodací list vystaviť a dodávku fakturovať podľa jednotlivých 
druhov predmetu kúpy. 

3. Splatnosť faktúr je 21 dní od termínu doručenia faktúry kupujúcemu. 
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Článok VI. 
Dodacie podmienky 

1. Predávajúci ručí za kvalitu dodaného tovaru. 
2. Kupujúci má právo odmietnuť dodávku v prípade, že nespĺňa kvalitatívne 

a kvantitatívne parametre deklarované predávajúcim, resp. ak bude po záručnej dobe, 
alebo čas do uplynutia záručnej doby bude neúmerne krátky oproti celkovej dĺžke 
záručnej doby tovaru. 

3. Všetky škody a straty vyplývajúce obom stranám z oprávneného odmietnutia dodávky 
znáša predávajúci v plnej miere. 

Článok VII. 
Záručné podmienky 

1. Zjavné vady na predmete obstarávania je kupujúci povinný reklamovať pri preberaní 
tovaru. 

2. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré boli kupujúcim oznámené bez 
zbytočného odkladu. 

3. Oprávnené reklamácie /nekvalitný, poškodený tovar / rieši predávajúci výmenou 
predmetnej dodávky, alebo dobropisovaním predmetnej čiastky a to do dvoch dní odo 
dňa, kedy došlo k oprávnenej reklamácii. 

Článok VIII. 
Zmluvné pokuty 

1. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr kupujúcim bude predávajúci 
postupovať podľa ustanovení Obchodného zákonníka. 

Článok IX. 
Odstúpenie od zmluvy a úhrada súvisiacich nákladov 

1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy ak : 
predávajúci opakovane nedodal v stanovenej lehote predmet zmluvy v dohodnutom 
množstve a kvalite 
predávajúci opakovane nedodržiava podmienky tejto zmluvy 

2. V prípade oprávneného odstúpenia od zmluvy v zmysle bodu 1 predávajúci uhradí 
kupujúcemu všetky náklady a škody, ktoré mu tým vznikli. 

3. Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy, ak kupujúci opakovane nedodržiava 
podmienky tejto zmluvy. 
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Článok X. 
Ostatné ustanovenia 

1. Táto zmluva sa dá meniť a dopracovať len na základe súhlasu oboch zmluvných strán 
a to formou písomných dodatkov ku zmluve. Dodatok je platný a účinný podpisom 
oboch zmluvných strán. 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od 01.05.2015 do 30.04.2016 a je platná 
od dátumu podpísania tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami. 

2. Táto zmluva bola vyhotovená v 3-och exemplároch, 2 exempláre obdrží kupujúci 
a 1 exemplár predávajúci, z ktorých každý je originálom. 

V Michalovciach dňa 

Článok XI. 
Záverečné ustanovenia 

Materská škola 
Michalovce 

Za kupujúceho : Anna Veľková 
riaditeľka školy 

M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 
Michalovská 10 

073 01 SOBRANCE 
Prev. Lastomlrska 2, Michalovce 

IČO: 36730866 
IČ DPH: SK2022310576 A /bj'sCr^t 

Za predávajúceho : Daniela Bujdošová, konateľ 

. 4 . 



M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 
sídlo: ul. Michalovská 10, 073 01 Sobrance 
prevádzka : Lastomírska 2, 071 01 Michalovce 

OVOCIE ZELENINA 
Druh tovaru Mj I. ak.tr. II. ak. tr. Druh tovaru Mj I. ak. tr. II. ak. tr. Druh tovaru Mj 

Cena bez DPH 

Druh tovaru Mj 

Cena bez DPH 
Banány kg 1,13 Brokolica ks 1,39 
Broskyne kg 1,44 Cesnak kg 2,29 
Citróny kg 1,19 Cibuľa kg 0,39 
Grapefruit červený kg Cibuľka lahôdková zv 0,45 
Grapefruit žltý kg Cuketa kg 
Hrozno biele kg Červená repa kg 0,39 
Hrozno ružové kg Chren čerstvý kg 
Hrušky kg 0,99 Kaleráb s vňaťou kg 0,48 
Jablká Golden kg Kaleráb kg 0,49 
Jablká červené kg 0,69 Kapusta biela kg 0,29 
Jablká červené ukl. kg Kapusta biela skorá kg 
Jablká kg Kapusta červená kg 0,39 
Jablká na žemľovku kg Kapusta čínska kg 0,59 
Kiwi voľné kg 1,39 Kapusta kyslá 1 kg kg 0,49 
Kiwi košíkové kg 1,39 Kap.kys.10 kg+3kg kg 
Mandarínky kg 1,1 Karfiol ks 1,19 

Melón vodový kg Mrkva s vňaťou ks 
Nektarínky kg 1,44 Mrkva praná kg 0,39 
Pomaranče kg 0,89 Kel kg 0,55 
Slivky kg Paprika svetlá kg 1,39 
Limetky kg Paprika tmavá kg 
Marhule Paradajky str. kg 1,19 
Šampiňóny voľné kg Paradajky voľ. kg 1,19 
Šampiňóny balené ks Reďkev červená kg 0,39 
Hliva ustricovitá kg Pastrnák kg 

Petržlen praný kg 0,89 
Petržlen s vňaťou ks 

Zemiaky: Petržlenová vňať kg 
Pór kg 1,1 

Zemiaky konzumné kg 0,29 Šalát hlávkový ks 
Zemiaky nové kg 0,43 Reďkev biela kg 0,99 

Uhorky šalátové kg 1,12 
Šťava ks Zeler kg 0,69 
Pyré ks Zeler s vňaťou ks 


