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Rámcová kúpna zmluva č. 02/2015
uzavretá v súlade s § 409 a nasl. Zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších noviel

1.1. Kupujúci:
Sídlo:

Zastúpený:

IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Kontaktná osoba:

Tel.:
E-mail:

ďalej len "kupujúci"

1.2. Predávajúci:
Sídlo:

Zapísaný:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:

Čl. l.
Zmluvné strany:

Základná škola
M. Rázusa 1672/3
96001 Zvolen
Mgr. Ondrej Kanka

37888421
2021668572
Všeobecná úverová banka, a.s.
0008136412/0200

Mgr. Ondrej Kanka

0455360574
6zs@centrum.sk

MULTIP SK, s.r.o,
A. Dubčeka 41
965 01 Žiar nad Hronom

v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15016/5

44 172 460
2022643656
SK 202 264 3656
Slovenská sporitel'ňa, a.s.
412095026/0900
SK90 0900 0000 0004 1209 5026

Zastúpený: Ing. Bohumil Benčák, konatel'
Splnomocnený zástupca:lng. František Kováč, na základe plnej moci

Tel.:
E-mail:

ďalej len "predávajúci"

0907879 121
kovac@multip.sk

uzatvárajú túto rámcovú kúpnu zmluvu

Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania v súlade so
zákonom Č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskoršíchpredpisov.
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Čl. II.
Predmet zmluvy

2.1. Predmetom zmluvy je dodávka tovaru - školského nábytku a tabúl', ktorého špecifikácia je
uvedené v Prílohe č.1 tejto zmluvy.
Kupujúci môže rozšíriť predmet zmluvy o ďalší tovar, ktorého potrebu nebolo možné predvídať pred
uzatvorením zmluvy.
Dodávky tovaru sa budú realizovať na základe čiastkových objednávok.

2.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať jednotlivé čiastkové plnenia na základe čiastkových objednávok,
v ktorých budú uvedené jednotlivé špecifikácie objednaného školského nábytku, objednané množstvo,
jednotkové ceny, požadovaný termín dodania a miesto dodania.

2.3. Kupujúci sa zaväzuje jednotlivé čiastkové plnenia na základe čiastkových objednávok od
predávajúceho prevziať, potvrdiť podpisom poverenej osoby, s uvedením dátumu a odtlačkom
firemnej pečiatky a zaplatiť mu dohodnutú cenu.

2.4. Súčasťou dodávky tovaru je aj odovzdanie dokladov potrebných na prevzatie a používanie tovaru.

2.5. Jednotlivé čiastkové plnenia bude kupujúci bližšie špecifikovať v jednotlivých čiastkových
objednávkach.

2.6. Predávajúci dodá kupujúcemu ďalšie čiastkové plnenie až po uhradení predchádzajúceho
čiastkového plnenia.

Čl. III.
Čas a miesto plnenia

3.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu 48 mesiacov a to odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

3.2. Predávajúci dodá kupujúcemu školský nábytok podl'a článku II. najneskôr do 30 dňa
v nasledujúcom mesiaci od doručenia jednotlivej čiastkovej objednávky kupujúceho, ktorá bude
doručená do 15 dňa v predchádzajúcom mesiaci.

3.3. Predávajúci je povinný zabezpečiť dodanie tovaru na miesto dodania, určené v jednotlivých
čiastkových objednávkach.

Čl. IV.
Cena

4.1. Jednotková cena jednotlivých druhov tovaru nábytku je stanovená dohodou zmluvných strán a je
doložená v Prílohe č.1 tejto rámcovej zmluvy.
V priebehu platnosti tejto zmluvy bude jednotková cena aktualizovaná na začiatku každého
kalendárneho roka a doložená v príslušnej prílohe.
Na tovary, ktoré nie sú uvedené v Prílohe č.1 a ktorých potrebu nebolo možné predvídať pred
uzavretím zmluvy, poskytne predávajúci ceny podl'a aktuálnej cenovej ponuky.

4.2. Zmena sadzby DPH a s tým súvisiaca zmena ceny vrátane DPH sa nebude považovať za zvýšenie
resp. zníženie ceny tovaru.

4.3. Zmena ceny smerom dole je po dohode zmluvných strán prípustná kedykol'vek v priebehu
platnosti tejto zmluvy.

4.4. Cena za jednotlivé čiastkové objednávky bude stanovená na základe jednotkovej ceny a skutočne
objednaného tovaru.
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4.5. V jednotkovej cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s dodaním, balením, vrátane nákladov na
dopravu tovaru.

ČI.V.
Platobné podmienky

5.1. Predávajúci je oprávnený fakturovať cenu za čiastkové plnenie v článku IV. tejto zmluvy na
základe riadne uskutočneného plnenia, v súlade so zmluvou. Kupujúci sa zaväzuje fakturovanú sumu
uhradiť v plnej výške a v lehote splatnosti.

5.2. Úhrady za jednotlivé čiastkové plnenia budú vykonávané bezhotovostným spôsobom na základe
faktúr vystavených predávajúcim. Predpokladom na vystavenie faktúr bude uskutočnenie jednotlivých
čiastkových plnení v zmysle článku II. tejto zmluvy, potvrdené oprávnenými zástupcami kupujúceho a
predávajúceho na dodacích listoch. Dodacie listy musia byť priložené k faktúram ako jej neoddelitel'ná
súčasť.

5.3. Lehota splatnosti faktúr je do 14 dní od ich dátumu vystavenia. Faktúra je splatená pripísaním
fakturovanej sumy na účet predávajúceho.

5.4. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry má predávajúci právo uplatniť úrok
z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý, i začatý deň omeškania.

Čl. VI.
Záručná doba a zodpovednosť za vady.

6.1. Predávajúci poskytuje na tovar záruku 24 mesiacov odo dňa jeho dodania. Záruka nie je
poskytovaná na bežné opotrebovanie odpovedajúce povahe tovaru a na neadekvátne zaobchádzanie
s ním.

6.2. Kupujúci je povinný skontrolovať kvalitu a množstvo dodaného tovar. Na dodacom liste vyznačí
poverená osoba kupujúceho všetky zistené nedostatky tovaru. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad
vady predmetu plnenia, že počas záručnej doby má kupujúci právo a predávajúci povinnosť
bezplatného odstránenia vady.

6.3. Kupujúci sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady predmetu plnenia uplatní bezodkladne po jej
zistení písomnou formou a to presným popisom a spôsobom akým došlo k poškodeniu. Termín
odstránenia vád sa dohodne písomnou formou.

Čl. VII.
Prechod vlastníckeho práva a škody na tovare

7.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru uhradením všetkých záväzkov vyplývajúcich
z obchodného styku. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím.

Čl. VIII.
Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, ak predávajúci nedodá tovar riadne a včas v termíne v súlade so zmluvou, moze si
kupujúci uplatniť zmluvnú pokutu v dohodnutej výške 0,02% z hodnoty nedodaného tovaru za každý i
začatý deň omeškania.

Čl. IX.
Dodacie podmienky

9.1. Dodaný tovar bude zabalený tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

9.2. Kupujúci potvrdí prevzatie tovaru na dodacom liste.
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9.3. Kupujúci zabezpečí súčinnosť pri vyložení tovaru z motorových vozidiel predávajúceho.

Čl. X.
Zánik zmluvného vzťahu

10.1. Zmluva zaniká uplynutím doby platnosti, dohodou alebo odstúpením od zmluvy z dôvodu
podstatného porušenia zmluvy.

10.2. Za podstatné porušenie zmluvy sa povazuje nedodržanie vzájomne dohodnutých termínov
dodania tovaru a nedodržanie dohodnutých termínov na odstránenie vady, nezaplatenie za tovar
v dohodnutej lehote splatnosti a neuhradenie dlžnej čiastky ani v primeranej dobe vzájomne
dohodnutej.

ČI. Xl.
Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnost dňom nasledujúcim
po dni zverejnenia zmluvy v zmysle platných právnych predpisov.

11.2. Zmluvu je možné meniť a doplňať len písomnou dohodou zmluvných strám.

11.3. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, riadia sa
ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a
ustanoveniami ostatných všeobecne platných predpisov platných na území SR.

11.4. Neoddelite!'nou súčasťou tejto zmluvy je príloha č.1 - špecifikácia a cenová ponuka školského
nábytku a tabú!'.

11.5. Táto zmluva je vypracovaná v dvoch rovnopiosoch, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane
po jednom vyhotovení.

11.6. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju
podpísali.

Vo Zvolene, dňa: 22. l.to;' V Žiari nad Hronom, dňa: 22. Ol. 2015

ZókJadnó škola
M. Rózusa 167 3, Zvolen

~ MULTIP s.r.e,
HUL TtP. A.Dubče 41
~=-:~!..!uu 96S 01 ar nadHronom
rčo: 44 172 460 rč 2264'3656 CD
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/
Rámcová zmluva Č.02/2015

Príloha č.1:

ŠKOLSKÝ NÁBYTOK A TABULE

ŠPECIFIKÁCIA A CENOVÁ PONUKA

ŠKOLSKÝ NÁBYTOK GABI - ( konštrukcia trubka 032a 28mm)
komplet dvojmiestnej lavice a dvoch žiackych stoličiek
možnosť výškové ho nastavenia, veľkosť 3-5 alebo 5-7
pevné prevedenie vo veľkostiach 4, 5, 6, 7
doska 22mm- oblá
set GABI pevný = 110,90 €
set GABI výškovo nastaviteľný = 126,90 €

ŠKOLSKÝ NÁBYTOK GABI- ( konštrukcia trubka 032a 28mm)
kompletjednomiestnej lavice a žiackej stoličky
možnosť výškového nastavenia, veľkosť 3-5 alebo 5-7
pevné prevedenie vo veľkostiach 4, 5, 6, 7
doska 22mm- oblá
set GABI jednomiestny pevný = 81,80 €
set GABI jednomiestny výškovo nastaviteľný = 89,15 €

ŠKOLSKÝ NÁBYTOK MUL TIP - ( konštrukcia plochoovál 38x20, 40x20 a 35x 15 mm)
komplet dvojmiestnej lavice a dvoch žiackych stoličiek
možnosť výškového nastavenia, veľkosť 3-5 alebo 5-7
pevné prevedenie vo veľkostiach 4, 5, 6, 7
doska 22mm- oblá
set MULTIP pevný = 111,90 €
set MUL TIP výškovo nastaviteľný = 127,90 €

UČITEĽSKÝ KOMPLET GABI
( konštrukcia trubka 032a 28mm)
pracovná doska 1300x600mm, hr.22mm,
oblé ABS hrany, veľkosť č. 6
katedra GABI
- bez zásuvky
- so zásuvkou

61,05 €
89,50 €

učiteľská stolička GABI
- čalúnené sedadlo 34,40 €
- celočalúnená = 39,70 €

UČITEĽSKÝ KOMPLET MULTIP
( konštrukcia plochoovál 38x20mm)
pracovná doska 1300x600mm, hr.22mm, oblé ABS hrany, veľkosť č. 6
katedra MULTlP
- bez zásuvky
- so zásuvkou

= 61,95 €
= 90,30 €

učiteľská stolička MULTIP
- čalúnené sedadlo = 35,40 €



- celočalúnená = 40,10 €

ŠKOLSKÁ STOLIČKA GAMA
- celočalúnená

- trubková konštrukcia 025mm
- vel'kost' č.6

cena: 42,30 €

LA VIČKA VESTIBUL
- kovová konštrukcia
- sedenie z laminovanej OTO, hrany ABS
- výška sedenia 42 cm, hlbka sedu 40 cm

dížka 110 cm = 45,55 €
dlžka 150 cm = 50,27 €

PC STÔL BINGO
- kovová konštrukcia
- pracovná doska z laminovanej OTO hr.22mm, hrany ABS
- rozmer 180x60x76 cm ( dvojmiestny)
- výsuvy pre klávesnice a konzoly na PC

cena: 185,- €

NÁSTENNÁ PLOCHÁ TABUĽA
- ocel'ová s keramickým povrchom, magnetická
- farba zelená alebo biela
- bez poličky alebo s poličkou
- rozmer tabule

200x 120cm = 312,- € / 300,- €
180 X 120cm = 287,- € / 264,- €

- ocel'ová s emailovým povrchom, magnetická
- farba biela
- s poličkou
- rozmer tabu le

240x 120cm = 229,- €

TROJLISTOVÁ PYLÓNOVÁ TABUĽA
- trojlistová ocel'ová tabul'a s keramickým povrchom
- farba zelená alebo biela, prípadne kombinácia farieb
- hliníkové pylóny 290 cm so skrytým protizávažím
- rozmer tabule 400/200x I OOcm

cena: 674,- € ( s montážou)

Ceny sú uvedené s DPH.

Vo Zvolene, dňa: V Žiari nad Hronom, dňa:22. 01. 2015


