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Kúpna zmluva -rámcová č.122/2017

uzatvorená podľa ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

].

Účastníci zm]uvy

Predávajúci:
Obchodné meno:
Sĺdlo:

IČO:
Zastúpená :

Bankové spojenie:

DIČ:
IČ DPH:

ATC-JR, s.r.o.
Vsetínska cesta 766, 020 01  Púchov
35760532
Ing. Jaroslav Útly, konatel'
Rastislav Útly, konateľ
Tatra banka, a.s., č.  ú.:  2624420141/1100
VÚB, a.s., č.  ú.:  1637380957/0200
2020231939
SK2020231939

zapĺsaná v obchodnom  registri  Okresného súdu Trenčín, odďel:  Sro, vložka číslo:  13324/R

(ďalej  len „predávajúci")

a

Kupujúci:
Obchodné meno:
Prevádzka:
Sĺdlo:

IČO:
DIČ:
Zastúper.á:
Bankové spojenie:

Materská Škola
Školskájedáleň
Sokolská 494, 013 24   Strečno
37813447
2021670992
Žofia Rajniaková -ríaditelka
VÚB  banka, a.  s.   číslo účtu:  .  0902000000001643953651

(d'alej  len „kupujúci")

sa týmto v zmysle ustanovenia § 409 a n,asl. Obchodného zákon.nĺka dohodli na uzatvorenĺ kúpnej zmlwy
s nasledovr[ými vzájomne dohodnuýíni podmieyikami

11.

Predmet zmluvy

1.  Predmetom  tejto  zmluvy je  predaj  a  kúpa tovaru  predávajúcim  kupujúcemu.  Predávajúci  sa  zaväzuje  dodat'
kupujúcemu  tovar,  ktorého  sortiment,   množstvá  a ceny  sú   uvedené   v cenníku.   Kupujúci   sa  zaväzuje  tovar
prevziat' a za tento zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.

2.  Predaj  a kúpa tovaru predávajúceho kupujúcemu  bude realizovaný  výlučne nasledovn}'.'m  spÔsobom a formou,
v pri'pade  ak  sa  účastnĺci  tejto  zmluvy  nedohodnú   inak  formou  dodatku  k tejto  zmluve  resp.   vjednotlivých
objednávkach podl'a tejto zmluvy:
•  kupujúci  doručí  predávajúcemu  objednávku  tovaru,  vyplývajúcu  z ponuky  predávajúceho,  ktorou je  cenni'k,
a to písomne, faxom alebo e-mailom. Objednávka kupujúceho musí obsahovať najmä, avšak nielen:  Špecifikáciu
tovaru,   oktorý   má   kupujúci   záujem   a   označenie   kupujúceho   podľa   článku   1.   tejto   zmluvy.   Objednávka
kupujúceho   bude   následne   posúdená   predávajúcim   ato   najmä   s ohl'adom   na   ponuku   kúpnej   ceny,   termín
možnosti dodania resp.  prevzatia tovaru.

-na  základe   potvrdenej   objednávky   kupujúceho,   ktorej   náležitosti   apostup   pri  jej   doručení   sú   uvedené
v predchádzajúcom  odseku,  bude  predávajúcim  resp.  jeho  oprávnenou  osobou  doručený  tovar  špecifikovaný
v objednávke  a to na náklady  predávajúceho  a v súlade  s dohodnutými  dodacími  podmienkami  resp.  ak nebude
dohodnuté  inak do  sídla kupujúceho  na  územi'  Slovenskej  republiky.  Prevzatie tovaru je  povinný  kupujúci,  resp.

jeho oprávnená osoba potvrdiť predávajúcemu  na  faktúre`  ktorá zároveň slúži  ako dodací  list.  Za účelom  právnej
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jstoty  je   predávajúci   oprávnený   požadovat'   od   osoby   preberajúcej   tovar,   doklad,   ktorým   táto   preukáže
oprávnenie  na  preberanie  dodaného  tovaru.  Ak  sa  účastníci  tejto  zmluvy  v konkrétnom  obchodnom  prĺpade
prostredníctvom    čiastkových    dokumentov    nedohodnú    inak,    vlastnícke    právo    prechádza   na   kupujúceho
momentom prevzatia tovaru kupujúcim.

-  na  základe  prevzatia  tovaru  kupujúcim, je  predávajúci  oprávnený  na  základe  vystavenej  faktúry  za  dodaný

tovar,  so splatnosťou podľa článku  V.  tejto zmluvy,  požadovať od  kupujúceho zaplatenie  kúpnej  ceny.  Riadnou
a včasnou úhradou vystavenej  faktúry za dodaný tovar kupujúcim predávajúcemu sa považuje obchodný prípad
a čiastková kúpna zmluva za uzavretú a realizovanú.

111.

Cena tovaru

1. Účastnĺci zmluvy sa dohodli, že cena objednaného tovaru bude stanovená v súlade s cennĺkom predávajúceho,
s ktorým je kupujúci  oboznámený, pričom  účastnĺci  zmluvy sú po vzájomnej  dohode oprávnenĺ sa odchýlit' od
cien  uvedených v cennĺku a to  na základe vzájomnej  dohody,  ktorá dohoda bude tvorit' prílohu k tejto zmluve,
resp. bude súčast'ou dodatku k tejto zmluve.

2.  Účastníci  zmluvy  sa  dohodli,  Že  zmena  ceny  tovaru  počas  realizácie  jednotlivého  obchodného  prípadu  sa
netýka  objednávok,   ktoré  uŽ  boli   predávajúcim  potvrdené,  ak  sa  účastníci   zmluvy  v  potvrdení  objednávky
nedohodli  inak.

3. Cena objednaného tovaru  uvedená v cenni'ku predávajúceho je s/hc7 DPH a bude fakturovaná predávajúcim  v
príslušnej  mene.

IV.
Dodacie podmienky

1. Jednotlivé objednávkou stanovené a potvrdenĺm objednávky stanovené podmienky predaja a kúpy sú záväzné
pre oboch účastníkov zmluvy.

2.   Účastníci   zmluvy   sa   dohodli,   že   dodanie   a prevzatie   tovaru   bude   realizované   na   základe   vzájomného
dohovoru oboch strán spôsobom a formou dohodnutou v dokumentoch uvedených v bode  1  tohto článku zmluvy
a v prípade ak sa účastníci zmluvy nedohodnú  inak, predávajúci sa zaväzuje dodat' kupujúcemu objednaný tovar
do  jeho  sídla  na  území  Slovenskej   republiky.   Predávajúci   sa  zaväzuje  zabezpečiť,   aby  tovar  bol  zabalený
a pripravený  na  naloženie,  prepravu,  resp.  vyloženie  v deň,  ktorý  bol  dohodnutý,  pričom  kupujúci  sa  zaväzuje

poskytnúť mu potrebnú súčinnost', tak aby predávajúci mohol splniť svoju povinnosť dodať tovar riadne a včas.

V.
Platobné podmienky

1.  Ak sa účastníci  zmluvy  vjednotlivých  čiastkových  dokumentoch  predstavujúcich  konkrétny obchodný prípad
nedohodnú  inak, je termín splatnosti  faktúr vystavených predávajúcim uvedených v článku  11, bod 2 tejto zmluvy
14  dnĺ.

2.  V prĺpade neuhradenia niektorej  faktúry v stanovenej  lehote  má kupujúci právo  na zmluvnú pokutu  vo  výške
0,05  % z fakturovanej  sumy  za každý  deň  omeškania s  úhradou.  V prípade  omeškania  kupujúceho  s uhradením
faktúry  o viac  ako  14  dní  po  lehote  splatnosti  sa  takéto  konanie  kupujúceho  považuje  za  podstatné  porušeiiie
zmluvy.

3.  V prípade,  ak je  úhrada  faktúry  vykonaná  na  iný  ako  dohodnutý  bankový  účet  považuje  sa  faktúra  za
neuhradenú so všetkými dôsledkami z toho vyplývajúcimi.

VI.

Reklamácie

1.  Kupujúci  sa zaväzuje skontrolovať dodávku tovaru  pri jej  prevzatí a to ako jej  kvantitu, tak aj jej  kvalitu.  Ak
kupujúci  zjstí  nezrovnalosti  v množstve,  zrejmú  porušenost'  alebo  neúplnost'  dodávky  tovaru, je  povinný  túto
skutočnost'  ihned'  oznámiť  predávajúcemu,  pričom je  povinný  túto  skutočnost'  vyznačit'  na  rube  faktúry,  teda
dodacieho  listu,  ktorý  taktiež  podpíšu  obaja  účastníci  zmluvy.  Reklamácia  neoprávňuje  kupujúceho  nezaplatiť



/
/ pri'slušný  počet  dodaných   dobrých  kusov  tovaru  z danej   dodávky  v dohodnutej   lehote  splatností.   Účastni'ci

zmluvy  sa  dohodli,  že  vyriešenie  riadne  vykonanej  reklamácie  vykonajú  vo  vzájomnej   súčinnosti,  prioritne
cestou   rokovania   a zmieru,   pričom   sa   zaväzujú   si   poskytnúť   vzáj.omne   potrebné   informácie   adokumenty
slúžiace k identifikácii  vady dodávky a ich pÔvodcu.  Účastníci zmluvy sa dohodli, že v prípade riadne vykonanej
reklamácie  bude  táto  vyriešená  spÔsobom  výiiieny  vadného  tovaru  za  bezvadný  resp.  ako  sekundárna  možnosť
vybavenia   reklamácie  je   vrátenie   ceny   dodaného   tovaru,   pričom   každý   spÔsob   vybavenie   reklamácie   sa

predávajúci zaväzuje vykonat' v lehote najneskôr 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie kupujúcim.

2.  Účastníci  zmluvy  sa  dohodli,  že  vzhľadom  ku  skutočnosti,  že  predmetom  tejto  zmluvy je  spotrebný  tovar,
bude záručná doba poskytnutá predávajúcim kupujúcemu na tento tovar viditel'ne na dodanom tovare vyznačená,
pričom predávajúci sa zaväzuje dodať tovar tak, aby kupujúci  mal tovar k ďspozi'cii  aspoň  po dobu 2/3  záručnej
doby vyznačenej na predmete tejto zmluvy.

VII.
Doba platnosti a účinnosti zmluvy

1.  Zmluva sa uzatvára  na dobu  určítú  od  02.01.2017 -31.12.2017  pričom jej  platnosť a účinnosť začína plynúť
odo dňajej  podpisu účastm'kmi zmluvy.

VIII.
Skončenie zm]uvy

1.  Účastníci zmluvy sa dohodli, Že túto zmluvu je možné zrušiť výlučne nasledovným  spÔsobom a formou:
a)     na základe vzájomnej  písomnej dohody oboch účastiii'kov zmluvy,
b)    písomnou výpoveďou ktoréhokol'vek účastníka zmluvy aj  bez udania dôvodu
c)    odstúpeni'm od zmluvy
d)    uplynutím doby, na ktorú sa zmluva uzatvorila

2.   Jednostrar.nou   výpoveďou   tejto   zmiuvy   niektorým   zjej   účastnikov   nie   sú   dotknuté   majetkové   nároky
a zmluvné  pokuty  vzniknuté  do  momentu  platnej  výpovede  a nároky  na  náhradu  vzniknutých  Škôd.  Účastníci
zmluvy  sa  dohodli,  že  v prípade  uplatnenia  výpovede,  ktorýmkol'vek  účastni'kom  zmluvy je  výpovedná  doba
v trvaní  1  mesiac  a táto začína plynúť prvým  dňom  mesiaca,  nasledujúceho  po  mesiaci,  v ktorom  bola výpoved'
doručená druhému účastníkovi zmluvy.

3.  Účastnĺci  zmluvy  sa  dohodli,  že  všetky  písomnosti  podl'a tejto  zmluvy  a to  najmä  avšak  nielen  pĺsomností
týkajúce sa ukončenia zm]uvy sa považujú za doručené druhému  účastníkovi zm]uvy dňom, kedy tento odmietol
zásielku  prevziať  a]ebo  dňom  kedy  sa  zásielka  vrátila  ako  neprevzatá,  ak  bo]a  doručovaná  na  poslednú  známu
adresu účastni'ka uvedenú v tejto zmluve.

4.  Účastníci zmluvy sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu:
a)     porušenia povinnosti kupujúceho upravenej  v čl.  V bod 2 tejto zmluvy
b)    ak bol na majetok kupujúceho podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
c)     ak kupujúci vstúpí] do likvidácie
d)    ak kupujúci neoznámil predávajúcemu rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa identifikačných údajov resp.

právnej subjektivity kupujúceho

Účastnící zmluvy sa dohodli, že kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu:
a)   ak predávajúci vstúpil do likvidácie
b)   ak bol na majetok predávajúceho podaný návrh na vyhlásenie konkurzu

]X.
Vyššia  moc

1.  Účastnĺcí  zmluvy  sa  dohodlí,  že  v  prípade  vyskytnutia  sa  okolnostĺ  vyššej  moci  (povodne,  požiar,  vojna,

pracovné  konflíkty,  nepokoje,  úradné  opatrenia,  ktoré  majú  za  následok  obmedzeníe  činností  alebo  zastavenia
práce  vo  výrobných  alebo  obchodných  prevádzkach,  ako  aj   iné  katastroĎ  z vyššej  mocí)  môže  byt'  dodávka



tovaru  objednaného  kupujúcim  o túto  dobu  odložená  resp.  presunutá,  avšak  najviac  po  dobu  trvania  týchto
okolnostĺ.  V takomto pri'pade  sú  účastni'ci  zmluvy povinní okamžite  sa navzájom p]'somne  informovať o vzniku
týchto okolností, ako aj  o situácii ohľadne plnenia tejto zmluvy.

2.  Škody ako aj  omeškanie predávajúceho s dodani'm tovaru  vzniknuté z dôvodov  vyššej  moci  sa neposudzujú
ako porušenie zmluvy.

X.
Riešenie sporov

1.  Účastníci  zmluvy  sa  dohodli,  že  všetky  prípadné  spory  vzniknuté  medzi  kupujúcim  a  predávajúcim  budú
riešené  prednostne  dohodou  a rokovanĺm  účastníkov  zmluvy,  a to  v  súlade  s  platnými  všeobecne  záväznými

právnymi predpismi SR.

2.   Účastníci   zmluvy   sa   dohodli,   Že   okrem   tých   sporov,   pri   ktorých   to   zákon   č.   244/2002   Z.   z.   zákon
o rozhodcovskom  konaní  (d'alej   len  „ZoRK")  výslovne  vylučuje,  predložia  všetky  spory,  ktoré  medzi  nimi
vznikli   alebo   vzniknú   v súvislosti   s touto   zmluvou   Stálemu   rozhodcovskému   súdu   Arbitráž  zriadenému  pri
Záujmovom  združení  právnických  osôb  Arbitráž,  so  sídlom  Jilemnického  30,  036  01   Martin,  IČO:  45744874

(ďalej   len   „Rozhodcovský   súd"),   ktorý   bude   v písoiiinom   konaní   pred  jedným   rozhodcom   vymenovaným
Rozhodcovským    súdom,   konat'   podl'a   slovenského   právneho   poriadku,    Rokovacieho   poriadku   a štatútu
Rozhodcovského  súdu.  V pri'padoch  upravených  ustanovením  §  22  a nasl.  ZoRK sa podanie návrhu nedoručuje

protistrane.

X].
Záverečné ustanovenia

1.  Táto zmluva je vyhotovená v dvoch  (2) rovnocemých  vyhotoveniach,  pričom  každý  zjej  účastnĺkov  obdržĺ
jedno vyhotovenie.

2.   Právne   vzťahy  touto   zmluvou   neupravené   sa   riadia   príslušnými   ustanoveniami   Obchodného   zákonníka
a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi  SR.

3. Účastníci zmluvy sa dohodli, že prĺpadné zmeny a doplnky zmluvy budú vykonané výlučne pi'somnou formou

prostredníctvom   dodatku   k zmluve,   ktorý   musí  byť  podp]'saný   oprávnenými   zástupcami   oboch   účastnĺkov
zmluvy.

4.  Účastnící  zmluvy prehlasujú, že túto si  prečítali, porozumeli jej  obsahu, sú si  vedomé jej  právnych  následkov
a na  znak  súhlasu  s ňou  ju  v slobodnej,  vážnej  a určitej  vôli  vlastnoručne  prostredni'ctvom  oprávnených  osôb

podpisujú.

5. Táto zmluva nadobúda platnost' a účinnosť dňom jej  podpisu účastníkmi zmluvy.

6. Účastnĺci zmluvy sa dohodli a zároveň prehlasujú, že zmluva svoji'm obsahom a koncepciou splňa podmíenky
zmluvy  tak  ako  to  vyžaduje  zákon  č.  25/2006  Z.  z.  o verejnom  obstarávam'  a o zmene  a doplnení  niektorých
zákonov v aktuálnom znení.

FVEa.t®ffs'k5á škola-Ĺ:J:Li
kupuJuC,


