•
Rámcová kúpna zmluva

KÚPNA ZMLUVA
uzavretá

podľa

ust. § 409 a nasl.

(RÁMCOVÁ)
Zb. (Obchodný zákonník) v platnom znení

zák.č.513/1991

medzi zmluvnými stranami :

1.

Obchodné meno
Sídlo
IČO
DIČ

Registrácia
Bankové spojenie
Číslo účtu -IBAN
Kontaktné údaje
Zastúpenie

Tatrachema, výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40 , 917 02 Trnava
31434193
2020392957
Okresný súd v Trnave, Vložka číslo 139/T, oddiel Dr.
Sberbank Slovensko, a.s.
SK94 3100 0000 0042 0004 3003
Telefón : 033/5901147, 199
E-mail : mop@tatrachema.sk
za spoločnosť je oprávnený konať :
Ing. Roman Fixek - generálny riaditeľ a člen predstavenstva (PO)
Ing. Katarína Tibenská - podpredseda predstavenstva
(ďalej len „predávajúci')

a
-

1.

Obchodné meno
Sídlo
IČO
DIČ

Ba'nkové spojenie
Číslo účtu

Kontaktné údaje
Zastúpenie

Materská škola
Ul. Kamenského 1137/37, 926 01 Sereď
37839993
2021674523
VUB a.s. Sereď
SK24 0200 0000 00 16 3450 6454
Telefón : 0911011508
E-mail : mskomsered2@azet.sk
za spoločnosť je oprávnený konať : Bc. Iveta
(ďalej

Fraňová ,

štatutár

len „kupujúci')

Článok 1
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je dodávka výrobkov predávajúceho podľa objednávky kupujúceho vo
vybranom sortimente a v množstve uplatnenom kupujúcim v objednávke. Objednávké.l okrem
sortimentu množstva musí obsahovať požadovaný čas plnenia, spôsob dopravy, dopravné
dispozície a všetky náležitosti podľa platných predpisov.
2. Podkladom pre vystavenie objednávky je cenová ponuka (Príloha-Tabuľka č.1 ).
3. Objednávky a zmluva môžu byť zmenené len písomnou formou.
Článok 2
Cena a platobné podmienky
Účastníci tejto zmluvy sa dohodli, že cena tovaru podľa čl. 1. je stanovená v súlade s platným
zákonom o cenách a jeho vykonávacími predpismi. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu
tovaru na základe faktúry vystavenej predávajúcim. Splatnosť faktúr je stanovená na 30 dní.
Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa platných predpisov.
2. ·Predajné ceny tovaru sú za tovar v 1. akostnej triede a sú uvedené v Prílohe-Tabuľke č.1 . K
cenám bude účtovaná DPH v zmysle platných predpisov.

1.
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Článok 3
Objednávka, prijatie objednávky a odvolanie objednávky

1. Dodanie tovaru sa uskutočňuje na základe písomnej objednávky kupujúceho zaslanej
predávajúcemu poštou, faxom, .e-mailom, ktorú predávajúci kupujúcemu potvrdí. Každá
objednávka kupujúceho musí obsahovať minimálne:
- obchodné meno kupujúceho;
- sídlo kupujúceho;
- IČO kupujúceho;
- názov objednaného tovaru ;
- množstvo objednaného tovaru ;
- miesto dodania tovaru ;
- uvedenie spôsobu platby za dohodnutý tovar.
2. Kupujúci má právo stornovať (odvolať) objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej
záväzným potvrdením predávajúcim.

·'

Článok 4
Dodanie tovaru

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

Predávajúci splní svoju povinnosť dodať tovar kupujúcemu tým, že kupujúcemu umožní nakladať
s objednaným tovarom v predajni predávajúceho.
Zmluvné strany si môžu dohodnúť iné miesto dodania tovaru ako je predajňa predávajúceho, a to
potvrdením objednávky kupujúceho predávajúcim s iným miestom dodania tovaru ako je predajňa
predávajúceho. Predávajúci si splní svoju povinnosť dodať tovar kupujúcemu dodaním
objednaného tovaru na takto dohodnutom mieste.
Kupujúci má povinnosť tovar na dohodnutom mieste prevziať .
Dokladom preukazujúcim dodanie tovaru kupujúcemu je príslušný dodací list, na ktorom je
uvedený dátum dodania tovaru , názov dodaného tovaru, množstvo tovaru, jednotková cena
a celková .cena tovaru . Zmluvné strany sa dohodli, že tým , že kupujúci (sám alebo
prostredníctvom poverenej osoby podľa článku 9 bod 6) podpíše príslušný riadok dodacieho listu,
na ktorom je uvedený dátum dodania tovaru , · názov dodaného tovaru, množstvo tovaru,
jednotková cena a celková cena, potvrdzuje tým prevzatie tovaru v deň, ktorého dátum je uvedený
na príslušnom riadku dodacieho listu a súhlasí s jeho kúpnou cenou .
Predávajúci je povinný bez vyzvania kupujúceho dodať tovar v primeranej lehote s prihliadnutím
na povahu tovaru a miesto dodania, zvyčajne do 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky
predávajúcim .
Predávajúci nie je povinný prepravovaný tovar poisťovať, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodli inak.
Zodpovednosť za poškodenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom odovzdania tovaru na
prepravu predávajúcim .
Kupujúci je povinný tovar skontrolovať alebo zabezpečiť jeho skontrolovanie. Zjavnl vady tovaru
je kupujúci povinný bezodkladne, najneskôr do 24 hod ., oznámiť predávajúcemu .
Článok 5

Prechod vlastníckeho práva a

nebezpečenstva

škody na tovare

1. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho dňom dodania tovaru.
2. Nebezpečenstvo ' škody na tovare prechádza na kupujúceho dňom dodania tovaru.
3. Dodaním tovaru sa na účely tejto zmluvy rozumie:
odovzdanie tovaru v predajni alebo v areáli školy oprávnenej osobe kupujúceho
Článok 6
Sankcie

1.

V prípade, ak sa kupujúci dostane do omeškania s platením kúpnej ceny alebo jej časti , je povinný
zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% denne z dlžnej sumy za každý, aj začatý
deň omeškania.
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Článok 7
Ochrana osobných údajov

1. Kupujúci touto zmluvou podľa zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších prepisov udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré
kupujúci poskytne predávajúcemu (ďalej len „súhlas") „
2. Kupujúci súhlasí s tým, že predávajúci bude jeho osobné údaje spracúvať pre účely vedenia
evidencie, ktorej vedenie je mu uložené zákonom.
3. Kupujúci súhlasí s tým , že predávajúci môže jeho údaje poskytnúť v súlade s bodom 2 tretej
osobe, ktorá bude pre neho vykonávať činnosti alebo spolupracovať pri výkone činností podľa
bodu 2.
4. Súhlas kupujúceho je platný počas trvania právneho vzťahu založeného touto zmluvou a po
skončení tejto zmluvy po dobu , po ktorú je predávajúci povinný v evidencii viesť osobné údaje
o kupujúcom alebo po dobu , po ktorú je to potrebné.
5. Kupujúci berie na vedomie, že súhlas na spracovanie osobných údajov je zásadne neodvolateľný,
nakoľko v opačnom prípade predávajúci nebude môcť vykonávať práva a povinnosť z tejto
zmluvy. Počas doby platnosti súhlasu je kupujúci oprávnený súhlas odvolať len v prípade, ak
predávajúci porušuje svoje povinnosti podľa zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobnýqh údajov
v znení neskorších predpisov, a toto porušenie nenapraví ani v lehote 15 dní od doručenia
písomnej výzvy.
6. Kupujúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu predávajúcemu písomne oznámiť akúkoľvek
zmenu osobných údajov, ktoré predávajúcemu poskytol.
7. Predávajúci je oprávnený používať získané osobné údaje na účely priameho alebo nepriameho
marketingu.
Článok 8
Doba trvania a zánik zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na 12 mesiacov a to odo dňa nadobudnutia
účinnosti · tejto zmluvy.
2. Zmluvu je možné vypovedať ktoroukoľvek zmluvnou stranou, pričom výpoveď musí byť písomná
a musí byť doručená druhej strane. Výpovedná lehota je jednomesačná a začína plynúť dňom
doručenia výpovede.
3. Zmluva zaniká aj písomnou dohodou zmluvných strán, a to dňom , ktorý bol dohodnutý ako deň
zániku zmluvy.
Článok 9
ustanovenia

Záverečné

1.

,

2.

3.
4.
5.
6.

7.

Na ostatné, touto zmluvou neupravené vzťahy , sa primerane použijú príslušné ustanovenia
zákona č . 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) .
Zmluvné strany prehlasujú, že majú plnú spôsobilosť k právnym úkonom, a svoju vôľu uzavrieť
túto zmluvu prejavili slobodne , vážne, určite a zrozumiteľne, žiaden z jej účastníkov nekonal
v tiesni, omyle, ani za nápadne nevýhodných podmienok.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých jeden si ponechá predávajúci a jeden
kupujúci .
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
Túto zmluvu je možné zmeniť alebo zrušiť len formou písomných dodatkov, obojstranne
odsúhlasených obidvoma zmluvnými stranami.
V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať inej zmluvnej strane akúkoľvek
písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v úvode tejto zmluvy,
poki aľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje.
V prípade , ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená , zmluvné strany sa
dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky zmluvnej strane, ktorá
zásielku doručuje .
Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali , porozumeli jej obsahu a jednotlivým
pojmom, vysvetlili si význam jednotlivých pojmov a ustanovení zmluvy, porozumeli im a na znak
súhlasu s touto zmluvou ju vlastnoručne podpisujú .
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Príloha:
-Tabuľka č. 1

- Cenová ponuka

V Bratislave

dňa:

Za kupujúceho:

Bc. Iveta
riaditeľka

Fraňová

29 .12.2014

V Trnave

dňa :

29.12.2014

Za predávajúceho:

Ing. Roman Fixek
generálny riaditeľ a
člen predstavenstva

Ing. Katarína Tibenská
podpredseda PD
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