73Kúpna zmluva -ľámcová č. PU005/2018
a nasl. Obchodného zákonníka
uzatvorená podl'a ustanovenia § 409
1.

Účastníci zmluvy

Predávajúci:
Obchodné meno:
Sídlo:

ATC-JR, s.r.o.
Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov

lčo:

35760532

Zastúpená :

lng. Jaroslav Útly, konatel'
Rastislav Útly, konatel'

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s., č. ú.: 2624420141/1100

VÚB, a.s., č. ú.: 1637380957/0200

2020231939

DIČ:

IČ DPH:

SK2020231939

zapísanávobchodnomregistTiOkresnéhosúduTrenčín,oddiel.Sro,vložkačĺslo:13324/R

(ďalej len „predávajúci")

a

Kupujúci:
Obchodné meno:
Prevádzka:
Síd'o:

Materská škola

Školská jedáleň

Sokolská 494, 013 24 Strečno
37813447

lčo:

2021670992

DIČ:
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Z3stúp€na:
Bankové spojenie:

\rúB banka. a. S.. čĺsIO účtu: . 09020000o0cm6i395365l

(ďalej len „kupujúci")
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11.

Predmet zmluvy

zaväzuje dodať
1. Predmetom tejto zmluvy je predaj a kúpa tovaru predávajúcim kupujúcemu. Predávajúo sa zaväzuje tovar
kupujúcemu
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tovar, ktorého
sortiment,
množstú
aceny sú uvedené v cenníku Kupujúci sa
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prevziať a za tento zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.

2.Predajakúpatovarupredávajúcehokupujúcemubuderealizovanývýlučnenasledovnýmspôsobomafomou,
v prĺpade ak sa učastnici tejto zmhw nedohodnú inak fomou dodatku ktejto zmluve resp vjednotlivých
objednávkach podl'a tejto zmluvy:
-kupujúcidoručípredávajúcemuobiednávkutovaru,vyplývajúcuzponukypredávajúceho,ktoroujecenník,

atopísomne,faxom#e-mailomObjednávkakupujúcehomusíobsahovaťnajmä,avšaknielen:špecifikáciu
tovaru, o ktorý má kupujúci záujem a označenie kupujúceho podl'a článku 1. tejm zmluvy. Objednávka
kupujúceho buri následne posúdená predávajúcim a to najmä s ohľadom na ponuku kúpnej ceny, termín
možnosti dodania resp. prevzatia tovaru.

-na základe potvrdenej objednávky kupujúceho, ktorej náležitosti apostup pri jej doručení sú uvedené
vpredchádzajúcomodseku,budepredávajúcimrespjehooprávnenouosoboudoručenýtovaršpecifikovaný
vobjednávkeatonanákladypredávajúcehoavsúladesdohodnutýmidodacímipodmienkamiresp.aknebude
dohodnutéinakdosĺdhkupujúcehonaúzemíSlovenskejrepublikyPrevzatietovaruBpovinnýkupujúci,resp.

jehooprávnenáosobapotvrdiťpredávajúcemunafaktúre,ktorázároveňslúžiakododacĺlist.Zaúčelomprávnej

lť

istoty je predávajúci oprávnený požadovať od osoby preberajúcej tovar, doklad, ktorým táto preukáže
oprávneníe na preberanie dodaného tovaru. Ak sa účastnĺci tejto zmluvy v konkrétnom obchodnom prĺpade
prostredníctvom

čiastkových

dokumentov

nedohodnú

inak,

vlastn]'cke

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, požadovat' od kupujúceho zaplatenie kúpnej ceny. Riadnou

a včasnou úhradou vystavenej faktúry za dodaný tovar kupujúcím 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 cenníkom predávajúceho,
s ktorým je kupujúci oboznámený, pričom účastníci zmluvy sú po vzájomnej dohode oprávnenĺ sa odchýliť od
cien uvedených v cenníku a to na základe vzájomnej dohody, ktorá dohoda bude tvoriť prĺlohu k tejto zmluve,
resp. bude súčasťou dodatku k tejto zmluve.
2. Účastníci zmluvy sa dohodli, Že zmena ceny tovaru počas realizácie jednotlivého obchodného pri'padu sa
netýka objednávok, ktoré uŽ boli predávajúcim potvrdené, ak sa účastníci zmluvy v potvrdeni' objednávky
nedohodli inak,

3. Cena objednaného tovaru uvedená v cenníku predávajúceho je s,'bez DPH a bude fakturovaná predávajúcim v
prĺslušnej mene.

IV.

Dodacie podmienky
1. Jednotli\.é objednävkou stanovené a potvrdením objednávky stanovené podmienky predaja a kúpy sú záväzné
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2. L'Časmi.ci zmlu\} sa dohodli, Že dodanie aprevzatie tovaru bude realizované na základe vzájomného
dohovoru oboch strän 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

poskytnút' mu potrebnú súčinnosť, tak aby predávajúci mohol splniť svoju povinnosť dodať tovar riadne a včas.
V.
Platobné podmienky
1. Ak sa účastni'ci zmluvy v jednotlivých čiastkových dokumentoch predstavujúcich konkrétny obchodný prĺpad

nedohodnú inak, je termĺn splatnosti faktúr vystavených predávajúcim uvedených v článku 11, bod 2 tejto zmluvy
14 dnĺ.

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

3. V prĺpade, 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 prj jej prevzatí a to ako jej kvantitu, tak aj jej kvalitu. Ak
kupujúci zisti' nezrovnalosti v množstve, zrejmú porušenost' alebo neúplnosť dodávky tovaru, je povinný túto

skutočnosť ihneď oznámit' predávajúcemu, prĺčom je povimý túto skutočnosť vyznačit' na rube faktúry, teda
dodacieho listu, ktorý taktiež podpíšu obaja účastníci zmluvy. Reklamácia neoprávňuje kupujúceho nezaplatiť

-_

z danej dodávky v dohodnutej lehote• splatnosti.
__,_Ž:__^*+:Účastnĺci
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príslušný počet dodaných dobrých kusov tovaru zoang uijuavr`y v uv.,vu .....,.,. __.,
,
zmluvy sa dohodh že vyriešenie riadne vykonanej reklamácie vykonajú vo vzájomnej súčimosti, prioritne
cestou rokovania a zmieru, pričom sa zaväzujú si poskytnúť vzájomne potrebné infomácie adokumenty
slúžiacekidentifikácuvadydodávkyaichpôvodcuUčastnĺcizmluvysadohodhževprĺpaderiadnevykonanej
reklamáciebusttátovyriešenáspôsobomvymenyvadnehotovaruzabezvadnýrespakosekundámamožnosť
vybavenia reklamacie je vrátenie ceny dodaného tovaru, pričom každý spôsob vybavenie reklamácie sa

predávajúcizavazujevykonaťvlehotenajneskôr30dníododňauplatneniarekl@máciekupujúcim

2. Účastnĺci zmluvy sa dohodli, že vzhl'adom ku skutočnosti, že predmetom tejto zmluvy je spotrebný tovar,
budezáručnádobaposkytnutápredávajúcimkupujúcemunatentotovarviditeľmnadodanomtovarevyznačená,
pričompredávajúcisazavazujedodat'tovartak,abykupujúcimaltovarkdispozíciiaspoňpodobu2/3záručnej
doby vyznačenej na predmete tejto zmluvy.

VI1.

Doba platnosti a účinnosti zmluvy

1Zmmsauzatváramdobuurimod02.01.20»-31.12.2018pričomjejplatnosťaúčinnostzačí"plynúť
odo dňa jej podpisu účastníkmi zmluvy.

VIII.

Skončenie zmluvy
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1.Účastnĺcizmluvysadohodhžetútozmluvujemožnézrušwvýlučnenasledovnýmspôsobomaformou:
i
.
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na základe vzájomnej pĺsomnej dohody oboch účastnĺkov zmluvy,

pĺsomnouvýpoveďouktoréhokol'vekúčastnĺkazmluvyajbezudaniadôvodu
ódstúpením od zmluvy
uplynutím doby` na ktorú sa zmluva uzatvorila
=. jčanostrarmcu \?po`€ťi-cu téjt. z=„j-r.`
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a zmluvne pokuq vzniknm do momentu platnej `+i)ovede a narok} na nahradu vzniknuM Skôd Učastnĺa
zmluvysadohodhŽevprípadeuplatneniavýpovede,ktorýmkol.vekúčastníkomzmluvyjevýpovednádoba
vtrvaní1mesiacatátozačínaplynwprvýmdňommesiaca,nasledujúcehopomesiaci,vktorombolavýpoveď
doručená druhému účasmíkovi zmluvy.

3.ÚčastnícizmhwsadohodHževšetkypĺsomnostipodľatejtozmluvyatonajmäavšaknielenpísomnosti
týkajúcesaukončeniazmluvys@považujúzadoručenédruhémuúčastníkovizmluwdňom,kedytentoodmietol
zásielkuprevziat'alebodňomkedysazásielkavrátilaakoneprevzatá,akbol@doručovanánaposlednúznámu
adresu účastníka uvedenú v tejto zmluve.
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4Účastnícizmluvysadohodhžepredávajúcijeoprávnenýodstúpiťodzmluvyzdôvodu
a) porušeniapovinnostikupujúcehoupravenejvČLVbod2tejtozmluvy
b) akbolnamajetokkupujúcehopodanýnávrhnavyhláseniekonkurzu
c) ak kupujúci vstúpil do likvidácie
d) akkupujúcineoznámnpredávajúcemurozhodujúceskutočnostitýkajúcesaidentifikačnýchúdajovresp.

právnej subjektivity kupujúceho

Účastnícizmluvysadohodli,žekupujúcijeoprávnenýodstúpiťodzmluvyzdôvodw
a) ak predávajúci vstúpil do likvidácie
b)akbolnamajetokpredávajúcehopodanýnávrhnavyhláseniekonkurzu

IX.
Vyššia moc

1

Účastníci zmw sa dohodh že v prípade vyskytnutia sa okolností vyššej moci (povodne, požiaL vojn?,

pracovnékonflikty,nepokoje,úradnéopatrenia,ktorémaúzanásledokobmedzeniečinnostialebozast%"
prácevovýrobnýchaleboobchodnychprevádzkach,akoajinékatastroftzvyššejmoci)môžebyťdodávka
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tovaru objednaného kupujúcím o túto dobu odložená resp. presunutá, avšak najviac po dobu trvania týchto
okolností. V takomto prípade sú účastníci zmluvy povinni' okamžite sa navzájom pi'somne ínfomovať o vzniku
týchto okolnostĺ, ako aj o situácii ohl'adne plnenia tejto zmluvy,

2. Škody ako aj omeškanie predávajúceho s dodanĺm 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 (ďalej len „ZoRK") výslovne vylučuje, predložía všetky spory, ktoré medzi nimi
vznikli alebo vzniknú v súvislosti s touto zmluvou Stálemu rozhodcovskému súdu Arbitráž zriadenému pri
Záujmovom združeni' právnických osôb Arbitráž, so si'dlom Jilemnického 30, 036 01 Martin, IČO: 45744874

`Rd;az';Jod'ceonvs,k?Omzh3:á:vms,kýk;::t`,`',p#,;ýs:ä::nsvk:is.ompnr:Tnekho.naF;ripardefu,Jeán.y#v::.Zehho.dc:.mríavdyk:enaoš,aa:ž,:
Rozhodcovského súdu. V prípadoch upravených ustanovením § 22 a nasl. ZoRK sa podanie návrhu nedoručuje
protistrane.

XI.

Záverečné ustanovenía
1. Táto zmluva j.e vyhotovená v dvoch (2) rovnocenných vyhotoveniach, pričom každý zjej účastnĺkov obdržĺ
_ ----

_-_

~ _

.

+JL-~

2. Prä`rn€ `zt.ah} touto zmlu`ou neupra`ené sa riadia príslušn}mi usianoveniami Obchodného zákonnika
a ostatnýmj všeobecne záväznými právnymi predpismj SR.

3. Účastni'ci zmluvy sa dohodli, že prĺpadné zmeny a doplnky zmluvy budú vykonané výlučne pĺsomnou formou

prostredníctvom dodatku k zmluve, ktorý musi' byť podpi'saný oprávnenými zästupcami oboch účastnĺkov
zmluvy.

4. Účastni'ci zmluvy prehlasujú, že túto si prečĺtali, 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 platnosť a účinnosť dňom jej podpisu účastníkmi zmluvy.
6. Účastníci zmluvy sa dohodli a zároveň prehlasujú, že zmluva svoji'm obsahom a koncepciou spĺňa podmienky
__] ..-. __
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zmluvy
tak.ťiko_.!`Q
vyžaduje
zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom o-bstarávaní a o zmene a doplnení
níektorých
__,'
_
,
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kupujúci
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