RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA

uzatvorená podľa § 409 a nasl. ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

čl. I
Zmluvné strany
Kupujúci : Obec Nižný Slavkov
Sídlo: Obecný úrad 102,082 75 Nižný Slavkov
Zastúpený: Ing. Jozef Kamenický – starosta obce
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK51 0200 0000 0000 0602 4572
IČO:2020711627
DIČ:00327514
IČ DPH:
(ďalej len „kupujúci“)
Predávajúci: STAV-MAJO s.r.o.
Sídlo: Železničná 11, 082 71 Lipany
Štatutárny orgán: Marián Mizerák – konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2624039359/1100
IČO: 36506541
DIČ:2022014720
IČ DPH: SK 1044051866
Vložka 16317/P
(ďalej len „predávajúci“)
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čl. II
Predmet zmluvy
Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar – stavebný materiál rôzneho druhu a iný s tým súvisiaci tovar, a to
v množstve definovanom jednotlivými písomnými, telefonickými, faxovými alebo e-mailovými objednávkami
kupujúceho.
Kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar prevziať v súlade so zmluvou a zaplatiť predávajúcemu riadne a včas kúpnu cenu.
Pokiaľ stranami písomne nie je dohodnuté niečo iné, predávajúci splní svoju povinnosť dodať kupujúcemu tovar tým, že:
a) pristaví v obvyklom čase svoje vozidlo s tovarom na kupujúcim určené miesto a umožní kupujúcemu alebo ním
určenej osobe prevziať tovar
b) odovzdá tovar tretej osobe na prepravu kupujúcemu alebo odošle tovar kupujúcemu
c) umožní kupujúcemu nakladať s tovarom v priestoroch predávajúceho
Každá dodávka objednaného tovaru sa považuje za samostatné plnenie podľa tejto rámcovej zmluvy.
Ustanovenia tejto rámcovej kúpnej zmluvy sa budú vzťahovať na každú dodávku tovaru, ktorá sa uskutoční počas trvania
tejto zmluvy.
Predávajúci si vyhradzuje právo s udaním dôvodu neakceptovať objednávku kupujúceho a odmietnuť dodanie tovaru, čo
je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch pracovných dní od doručenia objednávky, kupujúcemu
oznámiť. Rovnako je predávajúci oprávnený odmietnuť dodanie tovaru v prípade, že sa miesto dodania nachádza mimo
územia Slovenskej republiky.
čl. III
Termín dodania
Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu najneskôr do 9 pracovných dní od prijatia objednávky, za predpokladu,
že objednaný tovar sa v čase prijatia objednávky nachádza na sklade predávajúceho. V prípade, že tovar sa v čase
doručenia objednávky nenachádza na sklade predávajúceho, určí dodaciu lehotu jednostranne vždy predávajúci.
Objednávka je okamihom doručenia do dispozície predávajúceho (telefonicky, mailom, faxom, písomne) pre obe zmluvné
strany záväzná, s výnimkou prípadu, že predávajúci využije svoje právo podľa článku II bod 6.
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čl. IV
Podmienky dodania a prevzatia tovaru
Ak sa tovar dodáva v priestoroch predávajúceho, je kupujúci oprávnený si tento prevziať v čase oznámenom predávajúcim,
a to počas otváracích hodín, platných u predávajúceho.
Ak je tovar dodávaný na miesto určené kupujúcim, kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu všetku potrebnú
súčinnosť na prevzatie tovaru, najmä zabezpečiť personál a zariadenie potrebné na zloženie tovaru v určenom mieste,
prevzatie tovaru a potvrdenie prevzatia tovaru.
Kupujúci môže odmietnuť dodávku tovaru len v prípade zjavných vád tovaru, spočívajúcich v poškodení tovaru. Zjavné
vady je kupujúci povinný uplatniť u predávajúceho ihneď pri dodaní tovaru, inak jeho práva zo zjavných vád zanikajú a má
sa za to, že tovar bol dodaný bez zjavných vád.
Strany sa výslovne dohodli, že vady tovaru sa delia nasledovne:
a) viditeľné mechanické poškodenie tovaru vrátane nevhodného obalu a škrabancov a ostatné zjavné vady, ktoré sú
viditeľné priamo pri dodaní tovaru – kupujúci je povinný tieto oznámiť predávajúcemu (nie osobe dodávajúcej tovar)
najneskôr pri preberaní tovaru, inak jeho nároky z vád zanikajú. Ak kupujúci podpíše dodací list a neuvedie na ňom
tento druh vád tovaru, platí právna fikcia, že tovar bol kupujúcemu dodaný riadne a včas.
b) akékoľvek vady, ktoré sú zistiteľné zapnutím alebo vyskúšaním tovaru sa považujú za zjavné vady. Strany sa dohodli,
že kupujúci je povinný odskúšať funkčnosť tovaru, v prípade tonerov a kaziet vymeniť za nový kus .
c) vady zistiteľné používaním tovaru – jedná sa o skryté vady, ktoré je kupujúci oprávnený uplatniť u predávajúceho bez
zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do 7 dní ako vady zistil, po uplynutí tejto lehoty nároky kupujúceho
z týchto vád tovaru zanikajú.
Strany sa dohodli, že o prevzatí tovaru nemusí byť vyhotovený samostatný dodací list, ale kupujúci, resp. ním poverená
osoba potvrdí prevzatie tovaru podpisom faktúry, ktorá v takom prípade bude slúžiť zároveň ako dodací list.
Prípadné omeškanie dodávky je kupujúci povinný vyznačiť písomne na faktúre pri preberaní tovaru, inak nie je oprávnený
sa domáhať akýchkoľvek práv vyplývajúcich z oneskoreného dodania tovaru a platí, že tovar bol dodaný riadne a včas.
čl. V
Fakturačné a platobné podmienky
Nárok predávajúceho na zaplatenie kúpnej ceny tovaru vzniká dodaním tovaru. Ak cena tovaru nie je zaplatená pri jeho
dodaní, predávajúci na úhradu kúpnej ceny vystaví faktúru, ktorej splatnosť jednostranne určí predávajúci tým, že termín
splatnosti kúpnej ceny uvedie vo faktúre. V takom prípade je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu najneskôr v deň
splatnosti uvedený na faktúre. Ak na faktúre nie je uvedený dátum splatnosti, platí, že kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu
cenu najneskôr do 30 dní od dňa dodania tovaru.
Nedostatky faktúry ako daňového dokladu ani vrátenie faktúry späť predávajúcemu nemá vplyv na povinnosť kupujúceho
zaplatiť kúpnu cenu, pokiaľ je z faktúry zrejmá špecifikácia tovaru, jeho cena a identifikácia kupujúceho.
V prípade pochybností o výške dohodnutej kúpnej ceny platí, že stranami dohodnutá, v objednávke alebo vo faktúre
uvedená cena je cenou s DPH.
Čl. VI
Zmluvná pokuta a sankcie
Zmluvné strany sa dohodli, že ak je kupujúci v omeškaní so splnením povinnosti zaplatiť predávajúcemu riadne a včas
kúpnu cenu (ďalej je táto povinnosť na účely tohto článku označená iba ako „Povinnosť“) o viac ako 5 dní, predávajúci ho
môže, avšak nemusí, telefonicky alebo e-mailom vyzvať na splnenie Povinnosti, pričom takáto výzva je bezplatná. Toto
oprávnenie predávajúceho nemá vplyv na splatnosť faktúry a nemení termín splnenia Povinnosti.
čl. VII
Zodpovednosť za vady tovaru
Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, v kvalite, vyhotovení a za podmienok podľa tejto zmluvy. Predávajúci
zodpovedá za to, že dodaný tovar je schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike a vyhovuje platným
medzinárodným zmluvám a všeobecne záväzným právnym predpisom Slovenskej republiky.
Ak predávajúci poskytuje kupujúcemu pri konkrétnej dodávke tovaru záruku , platí, že záruka sa poskytuje po dobu, ktorá
je ako záručná doba uvedená na faktúre, vystavenej predávajúcim.
Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené nevhodnou manipuláciou alebo skladovaním predmetu zmluvy kupujúcim.
Škody, ktoré vzniknú pri vykládke sa považujú za škody spôsobené predávajúcim.
Reklamácia musí byť vždy písomná do vlastných rúk predávajúceho alebo vo forme e-mailovej správy s doručeným
potvrdením o prečítaní správy predávajúcim, musí byť v lehote určenej na uplatnenie vád doručená predávajúcemu a musí
obsahovať aspoň tieto údaje: presný názov kupujúceho, dátum dodania tovaru, číslo faktúry, špecifikáciu tovaru, popis vád,
ich prejavy, počet vadných kusov, voľbu nároku z vád tovaru. Na požiadanie predávajúceho je kupujúci povinný
predávajúcemu alebo ním určenej osobe doložiť vzorku alebo celý reklamovaný tovar. Listina, ktorá neobsahuje uvedené
údaje, sa nepovažuje za platné oznámenie vád tovaru (reklamáciu). Na reklamáciu sa nevzťahujú fikcie doručenia, aj
pokiaľ sú inde v zmluve dohodnuté.
Pokiaľ predmetom tejto zmluvy je dodávka počítačov a nie je písomne dohodnuté niečo iné alebo predávajúci neuvedie
softvér ako samostatnú položku faktúry, platí, že žiadny software, pokiaľ by aj bol v počítačoch nainštalovaný, nie je
predmetom dodávky a kupujúci nie je oprávnený ho užívať. Pokiaľ kupujúci po prevzatí počítačov zistí, že tieto obsahujú
software, na ktorého používanie nemá kupujúci osobitné oprávnenie, je kupujúci povinný takúto skutočnosť bez
zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu a je povinný takýto softvér z počítačov vymazať.
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Vady a poruchy fungovania výpočtovej techniky, spôsobené softvérom, inštaláciou softvéru alebo inštaláciou hardvéru, sa
nepovažujú za vady tovaru v zmysle tejto zmluvy. Rovnako nie je vadou tovaru nemožnosť použitia tovaru na kupujúcim
zamýšľaný účel, pokiaľ si tento pred dodaním tovaru nevymienil v písomnej alebo e-mailovej objednávke. Ďalej vadou
tovaru nie je ani nemožnosť zapojenia počítačov do siete kupujúceho, pokiaľ predávajúci nie je zároveň dodávateľom
celého sieťového riešenia pre kupujúceho.
Za softvér sa na účely tejto zmluvy považuje aj operačný systém a všetky drivery a ovládače (obslužné programy),
potrebné na riadne fungovanie hardvéru. Softvér nie je súčasťou plnenia podľa tejto zmluvy.

čl. VIII
Doba platnosti rámcovej kúpnej zmluvy
1. Rámcová kúpna zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú, a to s účinnosťou od dňa jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že Rámcová kúpna zmluva zaniká:
- písomnou dohodou zmluvných strán, v ktorej bude určený konkrétny termín skončenia platnosti tejto zmluvy,
- písomnou výpoveďou, a to bez uvedenia dôvodov, uplynutím výpovednej lehoty. Výpovedná lehota je 3 mesiace a
začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
- jednostranným písomným odstúpením jednej zo zmluvných strán v prípade, ak druhá zmluvná strana podstatným
spôsobom poruší zmluvnú povinnosť.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti budú považovať len nasledovné prípady:
- ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny alebo jej časti o viac ako 30 dní
- ak je predávajúci opakovane v omeškaní s dodaním tovaru o viac ako 45 dní
- ak kupujúci opakovane uplatní neoprávnenú reklamáciu, teda uplatní u predávajúceho tovar, ktorý v zmysle tejto zmluvy
nie je vadný.
4. Právne účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Oprávnená
strana môže požadovať od povinnej strany náhradu škody, ktorá jej vinou vznikla, v súlade s platnou právnou úpravou.
Pre doručenie odstúpenia od zmluvy platia fikcie doručovania uvedené v zmluve.
5. Okrem vyššie uvedených prípadov zaniká zmluva aj v prípade, že kupujúci od predávajúceho v lehote jedného roka od
uzavretia tejto zmluvy neobjedná žiadny tovar.
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čl. IX
Všeobecné ustanovenia
V prípade, že kupujúci je o viac ako 14 dní v omeškaní so splnením povinnosti riadne a včas zaplatiť predávajúcemu
kúpnu cenu, je predávajúci oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ako aj prípadnej zmluvy, na základe ktorej dodal tovar,
pričom pre tento prípad odstúpenia nie je vyžadovaná písomná forma, stačí ústne vyhlásenie predávajúceho. Okamihom
odstúpenia je predávajúci oprávnený prevziať späť ním dodaný tovar do svojej dispozície a voľne s ním nakladať, a to
bez ohľadu na to, kde sa tovar nachádza, ibaže by predávajúci alebo osoba disponujúca s tovarom predávajúcemu
hodnoverným listinným dôkazom preukázala, že kupujúci nie je v tom čase vlastníkom tovaru.
Rovnako ako v bode 1 je predávajúci v prípade omeškania kupujúceho so splnením povinnosti zaplatiť riadne a včas
kúpnu cenu o viac ako 14 dní oprávnený prevziať a zadržať ním dodaný tovar bez ohľadu na to, kde sa tovar nachádza,
ibaže by predávajúci alebo osoba disponujúca s tovarom predávajúcemu hodnoverným listinným dôkazom preukázala, že
kupujúci nie je v tom čase vlastníkom tovaru. Zmluvné strany si takýto spôsob zabezpečenia záväzku kupujúceho zaplatiť
kúpnu cenu výslovne dohodli ako osobitný spôsob výkonu zádržného práva predávajúcim, a to aj v prípade, že tovar sa
nenachádza u predávajúceho.
Kupujúci je povinný v prípadoch uvedených v bode 1 a 2 poskytnúť predávajúcemu všetku potrebnú súčinnosť. Pri
nedostatku súčinnosti je predávajúci (ním poverená osoba) oprávnený vstúpiť do priestorov, kde sa tovar nachádza, tovar
zabezpečiť a premiestniť na ním určené miesto. Za týmto účelom je oprávnený prekonať aj prípadné prekážky brániace
vstupu do priestorov, kde sa tovar nachádza. Kupujúci udeľuje s takýmto postupom výslovný súhlas, pričom ak by takýto
postup predávajúceho mal byť kedykoľvek v budúcnosti posudzovaný ako porušenie zákona, uvedený súhlas kupujúceho
sa vo vzťahu k uvedenému postupu predávajúceho považuje aj za súhlas v zmysle § 15b zákona č. 140/1961 Zb. v
platnom znení. Prípadnú škodu a náklady vzniknuté uvedeným postupom znáša kupujúci.
Ustanovenia predchádzajúcich bodov tohto článku sa analogicky použijú aj pri prevzatí tovaru predávajúcim po tom, ako
dôjde k odstúpeniu od zmluvy.
X.
Záverečné ustanovenia
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Ohľadom doručovania sa strany výslovne dohodli, že kým kupujúci písomne neoznámi predávajúcemu inú adresu, zasiela
predávajúci písomnosti kupujúcemu na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy alebo na adresu sídla (miesta podnikania)
kupujúceho, zverejnenú v čase odoslania zásielky v internetovom výpise z registra, v ktorom je kupujúci zapísaný. Takto
zaslané písomnosti sa považujú za doručené kupujúcemu a majú všetky zákonné účinky prevzatia uplynutím siedmeho dňa
od ich odovzdania na poštovú prepravu. Na účely doručenia nie je rozhodujúce, kde kupujúci skutočne vykonáva svoju
činnosť, či zásielku prevzal, či bola uložená na pošte a či sa o uložení dozvedel.
Za písomnú formu sa pri doručení objednávky, faktúry, odstúpenia od zmluvy zo strany predávajúceho, výpovede zo
zmluvy zo strany predávajúceho, vyčíslenia zmluvnej pokuty a výzvy na splnenie akejkoľvek zmluvnej povinnosti vrátane
výzvy na vydanie nezaplateného tovaru alebo na vydanie tovaru pri odstúpení od zmluvy považuje na základe dohody strán
aj faxová správa alebo e-mailová správa s potvrdením o doručení, ktoré boli zaslané kupujúcemu na faxové číslo alebo email uvedený v záhlaví tejto zmluvy alebo na web stránke kupujúceho.
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Prípadná neplatnosť niektorej časti zmluvy nemá vplyv na platnosť a účinnosť ostatných dojednaní. V prípade, že je
niektorá časť zmluvy neplatnou alebo sa neplatnou stane neskôr, použije sa na úpravu vzťahov zmluvných strán zákonná
úprava, ktorá je svojou povahou najbližšia úmyslu, sledovanému stranami pri uzatváraní zmluvy. Táto zmluva bola
vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Každý rovnopis má platnosť originálu. Zmluva
bola spísaná v slovenskom jazyku, spravuje sa ustanoveniami Obchodného zákonníka a slovenských právnych predpisov,
bez použitia kolíznych noriem.
Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tejto zmluvy a na účely jej plnenia sú kupujúceho oprávnené zaväzovať bez
obmedzenia (teda v rovnakom rozsahu, v akom je v zmysle § 13 ods. 1 Obchodného zákonníka oprávnený právnickú osobu
zaväzovať jej štatutárny orgán, vrátane zmien a ukončenia tejto zmluvy) všetky nasledovné osoby: a) osoba, preberajúca
tovar, určený kupujúcemu: (I) na mieste určenom kupujúcim, (II) na mieste dohodnutom s kupujúcim, (III) v sídle
kupujúceho, alebo (IV) v prevádzke kupujúceho, b) každá osoba, nachádzajúca sa (I) v sídle alebo (II) v prevádzke
kupujúceho, c) bez ohľadu na podmienky uvedené pod písmenami a) a b) každá osoba, ktorá vystupuje ako zamestnanec
kupujúceho alebo ako osoba, poverená kupujúcim.
Ak je obsahom tejto zmluvy poskytnutie osobných údajov v zmysle zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov,
kupujúci (v prípade právnickej osoby aj fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom kupujúceho) ako aj ďalšie osoby
podpísané na tejto zmluve udeľujú predávajúcemu súhlas s ich spracovaním (I) v informačnom systéme predávajúceho,
ako aj (II) pre účely výkonu práv a povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy.
Zmeny, doplnky a ukončenie zmluvy, ak zmluva na inom mieste výslovne neurčuje inak, je možné realizovať iba formou
číslovaného písomného dodatku, podpísaného oboma zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť
dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Na základe dohody strán sa všetky vzťahy medzi nimi, ktoré vzniknú na základe
tejto zmluvy alebo počas jej trvania, spravujú Obchodným zákonníkom, a to aj v prípade, že kupujúci nie je podnikateľom.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto zmluvy
zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.

V Nižnom Slavkove, dňa 12.03.2015

.............................................................................
Obec Nižný Slavkov

v Lipanoch, dňa 12.03.2015

.............................................................................
STAV-MAJO s.r.o.
Železničná 11, 082 71 Lipany
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