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

Kupujúcim:
Mesto Svit
sídlo:
zastúpený:
IýO:
DIý:
Bankové spojenie:
ýíslo úþtu:

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

2.

Predávajúcim:
KVETY TATRY – SLOVENSKO, s.r.o.
so sídlom
Námestie Sv. Egídia 3003/96, 058 01 Poprad
zastúpený:
Dušanom Kantorom, konateĐom
bankové spojenie:
þíslo úþtu:
IýO:
36488984
DIý:
Iý DPH:
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, oddiel Sro, vložka þ. 14473/P

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledkov elektronickej aukcie zo dĖa
09.06.2011 pod názvom: „Dodávka rastlinného materiálu“ pre Mesto Svit.
I.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán o obchodných, dodacích, fakturaþných
a platobných podmienkach, o právach a povinnostiach zmluvných strán, ktorými sa budú riadiĢ
þiastkové kúpne zmluvy vznikajúce na základe objednávky kupujúceho na dodávku rastlinného
materiálu (ćalej len tovar) v zmysle nižšieuvedeného protokolu, v požadovanom druhu, množstve
a za jednotkovú cenu vrátane DPH, ktoré sú výstupnou hodnotou z elektronickej aukcie zo dĖa
09.06.2011 uvedenej v Protokole o úþasti vo výberovom konaní, ktorý je prílohou þ. 1 k tejto
zmluve (ćalej len protokol).
II.
Uzavretie kúpnej zmluvy
1. Požiadavky kupujúceho na nákup tovaru podĐa þl. I. tejto zmluvy sa budú realizovaĢ formou
þiastkových objednávok kupujúceho. V objednávke bude urþené množstvo objednávaného tovaru
podĐa druhu, jednotková cena vrátane DPH podĐa výstupnej ceny z elektronickej aukcie a
oznaþenie odberného miesta, na ktoré bude tovar dodaný.
2. Objednávka kupujúceho doruþená a potvrdená predávajúcim v spojitosti s touto rámcovou
kúpnou zmluvou spĎĖa podmienky kúpnej zmluvy a stáva sa záväznou pre obidve zmluvné strany.
III.
Dodanie tovaru
1. Predávajúci sa zaväzuje dodávaĢ objednaný tovar do odberného miesta kupujúceho –
Záhradníctvo Technických služieb, Hlavná, Svit, a to podĐa množstva a druhu v zmysle þiastkovej

objednávky. Za kupujúceho tovar preberie osoba uvedená v objednávke.
2. Predávajúci je povinný odovzdaĢ objednaný tovar kupujúcemu v zodpovedajúcej kvalite
v mechanicky nepoškodenom stave a v zodpovedajúcom balení, v zmysle príslušných platných
právnych predpisov. Tovar bude kupujúcemu dodaný v kontajnerovom prevedení.
3. Kupujúci je povinný pri preberaní predmetu zmluvy tento skontrolovaĢ þo do množstva a kvality,
prípadné vady okamžite nahlásiĢ predávajúcemu.
4. Jednorázové nedodanie niektorej objednanej položky tovaru bude obidvomi zmluvnými stranami
považované za þiastoþné nesplnenie zmluvy. Nebude predmetom sankcionovania za predpokladu,
že zo strany predávajúceho bude bezodkladne poskytnuté náhradné plnenie.
5. Objednávky sú oprávnené vystavovaĢ:
•Technické služby Mesta Svit, IýO: 00186864, Štúrova 87, Svit.

6. Predávajúci sa zaväzuje dodaĢ tovar do 48 hod. po objednaní.
IV.
Kúpna cena
1. Kúpnou cenou pre úþely budúcich kúpnych zmlúv za dodanie predmetu zmluvy na základe
þiastkových objednávok, je jednotková cena, ktorá je výstupnou cenou z elektronickej aukcie zo
dĖa 09.06.2011 uvedenej v protokole o úþasti vo výberovom konaní / príloha þ. 1 k tejto zmluve/.
Táto cena je záväzná. Cena je uvedená v mene EUR vrátane DPH.
2. Celková cena za tovar je v zmysle protokolu 8.737,10 EUR vrátane DPH.
3. Náklady na dopravu do sídla urþenia po dobu platnosti tejto zmluvy bude znášaĢ predávajúci.
4. Predávajúci sa zaväzuje poþas platnosti tejto zmluvy garantovaĢ jednotkovú cenu za predmet
zmluvy, ktorá je výstupnou cenou z elektronickej aukcie zo dĖa 09.06.2011 ako je uvedená
v protokole.
5. Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu poskytnúĢ 15 % zĐavu na ostatný tovar, ktorý dodáva podĐa
katalógu jeho výrobkov a cenníka.
V.
Platobné podmienky
1. Za dodaný tovar v rozsahu objednávky vystaví predávajúci kupujúcemu faktúru najneskôr do 3
dní od uskutoþnenia dodávky.
2. Faktúra musí obsahovaĢ všetky náležitosti v zmysle platnej právnej úpravy. SúþasĢou faktúry je
dodací list s rozpisom tovaru podĐa položiek z e-aukcie potvrdený kupujúcim. V prípade, že faktúra
nebude obsahovaĢ všetky náležitosti, kupujúci túto faktúru vráti predávajúcemu. Predávajúci zašle
novú faktúru s novou lehotou splatnosti.
3. Kupujúci je povinný kúpnu cenu na základe faktúry uhradiĢ v lehote splatnosti, t.j. do 14 dní od
jej doruþenia.
VI.
Prechod vlastníckeho práva
1. Vlastnícke právo k dodanému tovaru nadobúda kupujúci dĖom prevzatia tovaru.
VII.
AkosĢ tovaru, záruka a reklamácie
1. Predávajúci prehlasuje, že dodaný tovar zodpovedá všeobecne záväzným právnym predpisom
a normám platným v Slovenskej republike.
2. Záruþná doba na predmet tejto zmluvy je 24 mesiacov od prevzatia tovaru.
3. Kupujúci sa zaväzuje skontrolovaĢ množstvo dodávaného tovaru pri jeho preberaní.

4. V prípade, že pri preberaní tovaru, resp. v záruþnej 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.
VIII.
Sankþné ustanovenia
1. Ak predávajúci nedodá tovar v rozsahu þiastkovej objednávky v lehote podĐa þl. III. bod 6, má
kupujúci právo požadovaĢ od predávajúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny
þiastkovej objednávky za každý deĖ omeškania, s prihliadnutím na bod 4. þl. IV.
2. V prípade, ak kupujúci neuhradí þiastkovú faktúru v lehote uvedenej v þl. V. bod 3, predávajúci
má právo úþtovaĢ poplatok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deĖ
omeškania.
3. Predávajúci je povinný splniĢ povinnosĢ, na ktorú sa viaže zmluvná pokuta, a to aj po zaplatení
zmluvnej pokuty kupujúcemu, priþom týmto nie je dotknutá povinnosĢ predávajúceho nahradiĢ
prípadnú škodu kupujúcemu.
IX.
Závereþné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosĢ dĖom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán
a úþinnosĢ dĖom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Obþianskeho zákonníka v
platnom znení.
2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu urþitú – odo dĖa jej úþinnosti do vyþerpania celkového
množstva tovaru v zmysle protokolu, najneskôr do 31.10.2011.
3. MeniĢ 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 štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží predávajúci a dve
kupujúci.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoĐvek povinnosĢ dojednaná v þl. VIII. je podstatným
porušením zmluvy a dotknutá zmluvná strana je oprávnená od zmluvy odstúpiĢ. Zmluvné strany sa
dohodli, že zmluvu môže vypovedaĢ každá zmluvná strana i bez uvedenia dôvodu, priþom
výpovedná lehota je 1 mesiac a zaþína plynúĢ dĖom doruþenia písomnej výpovede druhej zmluvnej
strane.
7. V prípade ukonþenia platnosti zmluvy výpovećou zo strany predávajúceho, sa predávajúci
zaväzuje zaplatiĢ kupujúcemu zmluvnú pokutu, ktorá predstavuje pomernú þasĢ celkovej kúpnej
ceny v zmysle protokolu, pripadajúcej na 1 mesiac úþinnosti zmluvy.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, preþítali ju a na základe súhlasu
s celým jej obsahom ju podpisujú oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
V Poprade, dĖa : 30.6.2011
signed
............................................
predávajúci
Dušan Kantor
konateĐ

vo Svite , dĖa: 30.6.2011
signed
................................................
kupujúci
Mesto Svit
PaedDr. Rudolf Abrahám,
primátor mesta

