
Rámcová 
zmluva na dodávanie tovaru č. 04/2015 

( ďalej zmluva ) uzatvorená v zmysle ust. § 1 la 64 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom 
obstarávaní v platnom znení a v zmysle ust. § 269 Obchodného zákonníka v platnom znení 
uzatvorená medzi: 

ČI. I. 
Zmluvné strany 

Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok 
Sídlo: Fándlyho 11, 902 01 Pezinok 
V zastúpení: Mgr. Milan Janoga. riaditeľ školy 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
Číslo účtu: 660 749 9001/5600 
IČO: 360 622 01 
DIČ: 202 1603815 

OUT of FRAME, s.r.o. 
Sídlo: Hlboká cesta 50, 900 25 Chorvátsky Grob 
V zastúpení: Peter Bencsik. konateľ spoločnosti 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: S K o 5 > 4 © o « 0 O © o ô * l 2 
IČO: 36664456 
DIČ:2022231728 

ČI. II. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodávať ( ďalej len tovar ) 
a inštalovať a záväzok kupujúceho prevziať od dodávateľa tovar počas platnosti 
a účinnosti tejto zmluvy a za dodaný tovar a jeho inštaláciu zaplatiť. 

2. Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar v množstve a v termínoch špecifikovaných 
v jednotlivých objednávkach. 

ČI. III. 
Miesto a podmienky plnenia zmluvy 

1. Dodávateľ bude počas trvania zmluvy dodávať tovar na adresu: Základná škola, 
Fándlyho 11, 902 01 Pezinok. 

2. Počet požadovaných tovarov odberateľ objednáva podľa potreby na základe 
písomných objednávok ( v súlade s rozpočtom ) s podrobnou špecifikáciou tovaru, 
ktoré dodávateľ následne odberateľovi potvrdí. 

3. Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar v bezchybnom "stave a kvalite. 

Kupujúci: 

Dodávajúci: 



zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a v znení neskorších 
predpisov. 

2. Zmeny a doplnky v tejto zmluve je možné vykonať po vzájomnej dohode zmluvných 
strán formou písomných dodatkov. 

3. Táto zmluva bola uzavretá dobromyseľne, slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, 
nebola uzavretá v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. 

4. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve obdrží kupujúci a dve 
predávajúci. 

5. Táto zmluva je vyhotovená na troch stranách formátu A4. 

Pezinok dňa...'; m b /J/Í Pezinok dňa n no on 15 

Za predávajúceho: 
Peter Bencsik 
konáte1' riaditeľ školy 

skladná Š 


