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Rámcová zmluva o odbene hotových jedál
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákonaé. 5l3ll99l Zb. Obchodného zákonníka
(ďalej len,,Zmluva")

Odberatel'om:

medzi

NemocnicaspoliklinikouPovažskáBystrica
Nemocničná 986, 0l7 26 Považská Bystrica

Ičo: oo 6l0 41l
IČ opH: SK2020705038
Zast.: MUDr. Igor Steiner, MPH

(ďalej |en,, odberateť")

- riaditel'

a

I)odávatel'om:

Stredná odborná škola
Ul. slovenských partizánov
'

ll29l49,0l7 0l Považská Bystrica

lČo: +z l4l 443
tČ opu: SK202267066l
Zast.: lng, Ján Kunovský - riaditel'
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK56 8180 0000 0070 0050 4593
(ďalej len,, dodávate ť ")
(d'alej aj spoločne ako ,,strany tejto Zmluvy" alebo ,,Zmluvné strany")
preambula

obe zmluvné strany sú v zmysle zákona é. 34312015 Z.z, o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorlých ákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon") verejnými

l,

obstarávatel'mi.

2. V

zmysle ustanovenia § 1 ods. 7 zákona sa zákon nevďahuje na civilnú zákazku alebo koncesiu,
ak kontrolovaná právnická osoba, ktorá je verejným obstarávatel'om, tj odberateť, zadá túto zákazku
alebo koncesiu svojmu kontrolujúcemu verejnému obstarávateťovi alebo inej Právnickej osobe
kontrolovanej tYm isqým verejn;ým obstarávatel'om, tj. dodávatelbvi, ak v právnickej osobe, ktorej sa

zadáva táto zákazka alebo koncesia, nie je žiadna priama účasťsúkromnéhokapitálu. Z uvedeného
dóvodu sa na zmluvný vďahneaplikovali postupy verejného obstarávania v zmysle zákona.

čhnok I
Predmet zmluvy
l. Touto Zmluvou si zmluvné strany rámcovo upravujú podmienky odberu hotových jedál
odberatelbm od dodávatelb pre niektoných zamestnancov odberatel'a (ďalej len ,,predmet zmlwY").
2. Dodávatel' sa zavdzuje na základe tejto Zmluvy a na základe konkrétnej dennej objednávky
jedál na
odberatel'a pripraviť a dodať (vrátane prepravy) odberatelbvi požadovaný počet hotových
určenévysunuté pracovisko odberateťa.
3. odberatel' sa zavázuje poskytnúťdodávateťovi za účelomnaplnenia predmetu tejto Zmluvy vŠetku

potrebnú súčinnosť,azaplatiť dodávatelbvi
dohodnutá v tejto Zmluve.

za

dodané hotové jedlá odplatu

vo výŠke,ktorá je

čbnok II

l.

Platobné podmienky
odplata za 1 ks hotového jedla je medzi zmluvnými stranami dohodnutá na sumu vo výŠke3,92

EUR

s

DPH.

8.

VŠetkyspory vznikajúce z tejto Zmluvy budú zmluvné strany riešiťpriatel'ským spósobom. Pokial'
by priatel'ská dohoda v riešenísporov neboň dosiahnutá, budú sa tieto spory riešiťpred príslušnými
súdnymi orgánmi.

9.

Zmluvné strany si Zmluvu prečítali,s jej obsahom súhlasia a prehlasujú, že zodpovedá ich
slobodnej vóli a nebola dojednaná v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok, na
dókaz čoho pripájajú svoje podpisy.

V Považskej Bystrici, dňa l5.

