RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA
uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi
1.

Kupujúcim:
Mesto Svit
sídlo:
zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit
PaedDr. Rudolf Abrahám, primátor mesta
00 326 607
2021212754
VÚB Bratislava, a.s., pobočka Poprad, expozitúra Svit
247 27 – 562/0200
a

2.

Predávajúcim:
Z+M servis, spol. s r.o.
so sídlom
Horelica 489, 022 01 Čadca
zastúpený:
Mgr. Martin Petrík, generálny riaditeľ
bankové spojenie:
ČSOB, č.u.: 40063490107/7500
IČO:
44195591
DIČ:
2022615969
IČ DPH:
SK 2022615969
zapísaným v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, odd. Sro, vložka č. 20675/L

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledkov
03.05.2012 pod názvom: „Tonery“ pre Mesto Svit.

elektronickej aukcie zo dňa

I.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán o obchodných, dodacích, fakturačných
a platobných podmienkach, o právach a povinnostiach zmluvných strán, ktorými sa budú riadiť
čiastkové kúpne zmluvy vznikajúce na základe objednávky kupujúceho na dodávku tonerov a
ďalšieho tovaru v zmysle protokolu (ďalej len tovar) v požadovanom druhu, množstve a za
jednotkovú cenu vrátane DPH, ktoré sú výstupnou hodnotou z elektronickej aukcie zo dňa
03.05.2012 uvedenej v Protokole o účasti vo výberovom konaní, ktorý je prílohou č. 1 k tejto
zmluve (ďalej len protokol).
2. Celkové množstvo skutočne dodaného tovaru sa môže odchýliť v porovnaní s množstvom
uvedeným v protokole najviac o 5 %.
II.
Uzavretie kúpnej zmluvy
1. Požiadavky kupujúceho na nákup tovaru podľa čl. I. tejto zmluvy sa budú realizovať formou
čiastkových objednávok, ktoré si uplatní kupujúci u predávajúceho. V objednávke bude určené
množstvo objednávaného tovaru podľa druhu, jednotková cena vrátane DPH, podľa výstupnej ceny
z elektronickej aukcie a označenie odberného miesta, na ktoré bude tovar dodaný.
2. Objednávka kupujúceho doručená a potvrdená predávajúcim v spojitosti s touto rámcovou
kúpnou zmluvou spĺňa podmienky kúpnej zmluvy a stáva sa záväznou pre obidve zmluvné strany.

III.
Dodanie tovaru
1. Predávajúci sa zaväzuje dodávať objednaný tovar na adresu konkrétneho odberného miesta
kupujúceho, podľa množstva a druhu v zmysle čiastkovej objednávky. Za kupujúceho tovar
preberie osoba uvedená v objednávke.
2. Zoznam odberných miest so špecifikáciou tovaru je uvedený v prílohe č. 2 k tejto zmluve.
3. Predávajúci je povinný odovzdať objednaný tovar kupujúcemu v zodpovedajúcej kvalite
v mechanicky nepoškodenom stave a v zodpovedajúcom balení, v zmysle príslušných platných
právnych predpisov.
4. Kupujúci je povinný pri preberaní predmetu zmluvy tento skontrolovať čo do množstva a kvality,
prípadné vady okamžite nahlásiť predávajúcemu.
5. Jednorázové nedodanie niektorej objednanej položky tovaru bude obidvomi zmluvnými stranami
posudzované za čiastočné nesplnenie zmluvy. Nebude predmetom sankcionovania za predpokladu,
že zo strany predávajúceho bude bezodkladne poskytnuté náhradné plnenie.
6. Objednávky sú oprávnení vystavovať:
•

Mesto Svit, Hviezdoslavova 269/33, IČO: 00326607 - odberné miesto: Hviezdoslavova
269/33

•

Základná škola ul. Mierová, IČO 36158267 – odberné miesto: Mierová 134, Svit

•

Základná škola Komenského ul., IČO 17068975 – odberné miesto: Komenského 2, Svit

•

Materská škola, Mierová 141, IČO 00326607 – odberné miesto: Mierová 141, Svit

•

Materská škola, Školská 21, IČO 00326607 - odberné miesto: Školská 21 , Svit

•

Technické služby Mesta Svit, IČO: 00186864 – odberné miesto: Štúrova 87, Svit

6. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar do 48 hod. po objednaní.
IV.
Kúpna cena
1. Kúpnou cenou pre účely budúcich kúpnych zmlúv za dodanie predmetu zmluvy na základe
čiastkových objednávok je jednotková cena, ktorá je výstupnou cenou z elektronickej aukcie zo
dňa 03.05.2012 uvedenej v protokole o účasti vo výberovom konaní / príloha č. 1 k tejto zmluve/.
Táto cena je záväzná. Cena je uvedená v eur vrátane DPH.
2. V prípade legislatívnej zmeny výšky základnej sadzby dane z pridanej hodnoty, bude cena bez
DPH prepočítaná aktuálnou výškou základnej sadzby dane z pridanej hodnoty.
3. Náklady na dopravu do sídla určenia po dobu platnosti tejto zmluvy bude znášať predávajúci.
4. Predávajúci sa zaväzuje počas platnosti tejto zmluvy garantovať jednotkovú cenu za predmet
zmluvy, ktorá je výstupnou cenou z elektronickej aukcie zo dňa 03.05.2012 ako je uvedená
v protokole o účasti vo výberovom konaní.
5. Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu poskytnúť 30 % zľavy na ostatný tovar, ktorý dodáva podľa
katalógu jeho výrobkov a cenníka.
V.
Platobné podmienky
1. Za dodaný tovar v rozsahu objednávky vystaví predávajúci faktúru najneskôr do 3 dní od
uskutočnenia dodávky, a to konkrétnemu objednávateľovi podľa čl. 3 bod 6 tejto zmluvy.

2. Faktúra musí obsahovať najmä tieto náležitosti:
- meno a adresu sídla, miesta podnikania prípadne prevádzkarne predávajúceho, ktorý dodáva
tovar alebo službu, a jeho identifikačné číslo pre daň,
- adresu odberného miesta kupujúceho a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené,
- poradové číslo faktúry
- dátum, kedy bol tovar dodaný
- dátum vyhotovenia faktúry,
- množstvo a druh dodaného tovaru
- základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej
cene v eur,
- sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,
- výšku dane celkom v eur,
- meno osoby, ktorá faktúru vystavila,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby
Súčasťou faktúry je dodací list s rozpisom dodávky podľa položiek z e-aukcie potvrdený
kupujúcim.
V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti, kupujúci túto faktúru vráti
predávajúcemu. Predávajúci zašle novú faktúru s novou lehotou splatnosti.
3. Kupujúci je povinný kúpnu cenu na základe faktúry uhradiť v lehote splatnosti, t.j. do 30 dní od
jej doručenia.
VI.
Prechod vlastníckeho práva
1. Vlastnícke právo k dodanému tovaru nadobúda kupujúci dňom prevzatia tovaru.
VII.
Akosť tovaru, záruka a reklamácie
1. Predávajúci prehlasuje, že dodaný tovar zodpovedá všeobecne záväzným právnym predpisom
a normám platným v Slovenskej republike.
2. Záručná doba na predmet tejto zmluvy je 24 mesiacov od prevzatia tovaru.
3. Kupujúci sa zaväzuje skontrolovať množstvo dodávaného tovaru pri jeho preberaní.
4. V prípade, že pri preberaní tovaru, resp. v záručnej dobe, kupujúci zistí zjavné poškodenie
tovaru alebo pri preberaní tovaru zistí rozdiel v dodanom množstve alebo kvalite, okamžite si
uplatní písomnou formou reklamáciu u predávajúceho. V prípade oprávnenej reklamácie táto sa
rieši formou priamej výmeny vadného tovaru za bezvadný tovar, alebo dodaním chýbajúceho
tovaru do 24 hodín od uplatnenia reklamácie.
5. Predávajúci preberá záruku za tlačiarne kupujúceho v prípade ich poškodenia v dôsledku požitia
tovaru podľa čl. I tejto zmluvy.
6. Certifikát je prílohou č. 3 k tejto zmluve.
VIII.
Sankčné ustanovenia
1. Ak predávajúci nedodá tovar v rozsahu čiastkovej objednávky v lehote podľa čl. III. bod 1. má
kupujúci právo požadovať od predávajúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny
čiastkovej objednávky za každý deň omeškania, s prihliadnutím na bod 4. čl. IV.
2. V prípade, ak kupujúci neuhradí čiastkovú faktúru v lehote uvedenej v čl. V. bod 3, predávajúci
má právo účtovať poplatok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň
omeškania.

3. Predávajúci je povinný splniť povinnosť, na ktorú sa viaže zmluvná pokuta, a to aj po zaplatení
zmluvnej pokuty kupujúcemu, pričom týmto nie je dotknutá povinnosť predávajúceho nahradiť
prípadnú škodu kupujúcemu.
IX.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v
platnom znení.
2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú – 1 rok odo dňa jej účinnosti.
3. Meniť obsah tejto zmluvy je možné len po predchádzajúcej dohode zmluvných strán a to formou
písomných dodatkov.
4. Všetky práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené sa riadia príslušnými
ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä Obchodného zákonníka.
5. Zmluva je vyhotovená v siedmich vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží predávajúci a päť
vyhotovení obdrží kupujúci.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek povinnosť dojednaná v čl. VIII. je podstatným
porušením zmluvy a dotknutá zmluvná strana je oprávnená od zmluvy odstúpiť. Zmluvné strany sa
dohodli, že zmluvu môže vypovedať každá zmluvná strana i bez uvedenia dôvodu, pričom
výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť dňom doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej
strane.
7. V prípade ukončenia platnosti zmluvy výpoveďou zo strany predávajúceho, sa predávajúci
zaväzuje zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 185 EUR, ktorá predstavuje pomernú časť
celkovej kúpnej ceny v zmysle protokolu, pripadajúcej na 1 mesiac účinnosti zmluvy.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu uzavreli slobodne a vážne, prečítali ju a na základe
súhlasu s celým jej obsahom ju podpisujú oprávnení zástupcovia zmluvných strán.

V Čadci, dňa : 06.06.2012

v.r.
............................................
predávajúci
Z+M servis, spol. s r.o.
Mgr. Martin Petrík
generálny riaditeľ

vo Svite , dňa: 11.06.2012

v.r.
................................................
kupujúci
Mesto Svit
PaedDr. Rudolf Abrahám,
primátor mesta

