Rámcová kúpna zmluva č. SKBBll/ZŠChlebnice/2014-12-31
uzatvorená podľa ustanovení § 409 a násl. Obchodného zákonníka
(zákon č. 513/1991 Zz. v platnom znení)
medzi:
Predávajúcim:

PAPERA s. r. o.

Sídlo:

Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica

Zastúpená:

Milan Vetr, konateľ

IČO:

46 082 182

DIČ:

2023219055

IČ DPH:

SK2023219055

Bankové spojenie:

ČSOB, a. s., pobočka Banská Bystrica

Číslo účtu:

4013270016/7500

IBAN:
Právna forma:

SK1575000000004013270016
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Banská Bystrica, oddiel: Sro., vložka č. 19862/S

(ďalej len „predávajúci")
a
Kupujúcim:

Základná škola s materskou školou Chlebnice

Sídlo:

Chlebnice 134, 027 55 Dlhá nad Oravou

Zastúpená:
IČO:

37808770

DIČ:

2021614133

IČ DPH:

neplatca

Bankové spojenie:
IBAN:

SK84 0200 0000 0031 3804 1458

Tel:

043/5823959

Email:

zschlebnice@gmail.com

Právna forma:

rozpočtová organizácia

(ďalej len „kupujúci")

Článok I.
Účel a predmet rámcovej kúpnej zmluvy
1.

Účelom tejto rámcovej kúpnej zmluvy (ďalej len „zmluva") je upraviť základné pravidlá platné pre
dodávky tovaru, ktoré sú touto zmluvou dojednané medzi predávajúcim a kupujúcim odlišne od
Obchodných podmienok spoločnosti PAPERA s.r.o.
2. Na základe tejto zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar, určený jednotlivo alebo
čo do množstva a druhu a previezť na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru a kupujúci sa zaväzuje
zaplatiť za tovar kúpnu cenu. Jednotlivé dodávky tovaru sa budú uskutočňovať medzi predávajúcim
a kupujúcim na základe objednávok kupujúceho, kde kupujúci uvedie špecifikáciu tovaru.

Článok II.
Kúpna cena
1.

2.

Medzi predávajúcim a kupujúcim bolo dohodnuté, že za kúpnu cenu tovaru špecifikovaného v č l . I.
tejto zmluvy sa považuje kúpna cena uvedená v cenníku vydanom predávajúcim, aktuálne platnom
v dobe vyhotovenia objednávky kupujúcim.
Medzi predávajúcim a kupujúcim bolo dohodnuté, že predávajúci poskytne kupujúcemu
individuálnu cenu na tovar Xerografický papier Office Standard (obj.kod 0301215) 2,19 € bez
DPH/bal., predávajúci sa zaväzuje dodržať túto cenu počas celej doby platnosti tejto zmluvy. Na
ostatný sortiment poskytne predávajúci kupujúcemu plošné zľavy nasledovne : na sortiment
kancelárskych a školských potrieb vo výške 10 % a na sortiment hygieny vo výške 20 % z aktuálne
platných katalógových cien.
Článok III.
Lehota a miesto plnenia

1.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že jednotlivé dodávky tovaru budú realizované na miesta určenia
a v termínoch špecifikovaných v jednotlivých objednávkach.
2. Jednotlivé dodávky tovaru budú realizované na tieto miesta plnenia:
Sídlo kupujúceho uvedené v záhlaví tejto zmluvy
V prípade, že je viac miest plnenia, bude miesto plnenia konkrétnej dodávky tovaru špecifikované
v príslušnej objednávke a predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar do miesta plnenia
v danej objednávke uvedeného.
Článok IV.
Oprávnené osoby
1.

Medzi predávajúcim a kupujúcim bolo dohodnuté, že osobami oprávnenými na strane kupujúceho
konať vo veciach:
a) vystavenia a podpisovania objednávok, prevzatia tovaru a sprievodných dokladov a reklamácie
tovaru sú:
p.Oklapková Monika, 043/5823959, 0915807291, zschlebnice@gmail.com
Článok V.
Záväzné platobné podmienky

1.

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť faktúru za dodaný tovar na účet predávajúceho, uvedený v záhlaví
tejto zmluvy, do 7 dní odo dňa jej vystavenia. Dátum splatnosti uvedený na faktúre bude
rešpektovať toto dojednanie.
Článok VI.
Dodacie podmienky

1.
2.

Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu na území Slovenskej republiky vo vlastnej réžii
zadarmo pri objednávke vyššej ako 40 € bez DPH.
V prípade reklamácií predmetu plnenia sa postupuje podľa Obchodných podmienok spoločnosti
PAPERA s.r.. resp. podľa príslušných ustanovení Obchodného a Občianskeho zákonníka.

Článok VII.
Ostatné dojednania
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, od 01.01.2015 do 31.12.2016.
2. Zmluvu je možné ukončiť:
a) písomnou dohodou oboch zmluvných strán k určitému dňu
b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany a to bez udania dôvodu, s výpovednou
lehotou 1 mesiac. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca
nasledujúcom po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
Článok VIII.
Záverečné ustanovenia
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Kupujúci prehlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že pred podpisom tejto zmluvy obdržal platný
cenník predávajúceho, že sa s ním v plnom rozsahu oboznámil a súhlasí s ním, že kúpne ceny
v tomto cenníku uvedené sa považujú za kúpne ceny dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim
pri uskutočňovaní jednotlivých dodávok tovaru. V prípade, že dôjde k zmene cenníka odovzdaného
kupujúcemu pri podpise tejto zmluvy, budú zmluvné strany postupovať podľa platných obchodných
podmienok.
Kupujúci prehlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že pred podpisom tejto zmluvy obdržal
obchodné podmienky spoločnosti PAPERA s.r.o. so sídlom v Banskej Bystrici, Čerešňová 17, PSČ 974
05, IČO: 46 082 182, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro,
vložka č. 19862/S účinné od 01.09.2011 upravujúce uzatváranie kúpnych zmlúv a prehlasuje
a svojím podpisom potvrdzuje, že sa s nimi v plnom rozsahu oboznámil a súhlasí s tým, že pokiaľ
medzi predávajúcim a kupujúcim nebude dohodnuté inak, bude sa postupovať pri realizácii
jednotlivých dodávok tovaru podľa týchto vyššie špecifikovaných obchodných podmienok
a kupujúci sa zaväzuje tieto obchodné podmienky dodržať.
Medzi kupujúcim a predávajúcim bolo dohodnuté, že obchodné podmienky špecifikované v ČI. VIII.
bode 2. tvoria Prílohu č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
Rámcová kúpna zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží
jedno jej vyhotovenie.
Meniť a dopĺňať túto rámcovú kúpnu zmluvu je možné len formou číslovaných písomných dodatkov
podpísaných oboma zmluvnými stranami.
Rámcová kúpna zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými
stranami.
Predávajúci a kupujúci prehlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že rámcovú kúpnu zmluvu
uzatvorili slobodne a vážne, jasne a zrozumiteľne, že s jej znením v plnom rozsahu súhlasia a na
dôkaz súhlasu ju podpisujú.

Príloha č. 1 - Obchodné podmienky spoločnosti PAPERA s. r. o.
V Banskej Bystrici, "3a 1í ?-č>1Í

PAPERA

s.r.o.

•

PAPERA s. r. o.
Milan Vetr, konateľ
predávajúci
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s maS©r»koii Školou

Základná škola
Mgr. Monika Oklapková, riaditeľka
kupujúci

ríloha č. 1

Obchodné podmienky
spoločnosti PAPERA s. r. o., sídlo: Banská Bystrica, Čerešňová 17, PSČ: 974 05, IČO: 46 082 182 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu
Banská Bystrica, odd. Sro., vložka 19862/S
I.Účel
Tieto obchodné podmienky boli vytvorené na účely rokovaní a uzatváraní kúpnych zmlúv s obchodnými partnermi spoločnosti PAPERA s. r. o.
II.Vymedzenie základných pojmov
1.
2.

Predávajúcim sa rozumie obchodná spoločnosť PAPERA s. r. o.
Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá v súlade s týmito obchodnými podmienkami objedná formou objednávky
tovar od predávajúceho, spoločnosti PAPERA s.r.o.
3. Tovarom sa rozumejú výrobky, ktoré sú špecifikované v cenníkoch spoločnosti PAPERA s.r.o., prípradne v individuálnych cenníkoch
vedených na internetových stránkach spoločnosti PAPERA s.r. o. pre konkrétneho kupujúceho.
4. Plnením sa rozumie tovar dodávaný obchodnou spoločnosťou PAPERA s. r. o. v súlade s predmetom podnikania.
5. Individuálnou ponukou sa rozumie rokovanie medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorého výsledkom je vymedzenie odlišných
podmienok dodávania tovaru od ustanovení uvedených v týchto obchodných podmienkach a to najmä stanovenie cien, kredit
limitov, lehoty splatnosti faktúr a pod.
6. Kredit limit určuje maximálny objem nesplatených pohľadávok kupujúceho a tento kredit určuje spoločnosť PAPERA s. r. o. na
základe platobnej disciplíny kupujúceho a jeho finančnej bonity.
7. Spracovaním objednávky sa rozumie zaevidovanie objednávky do systému spoločnosti PAPERA s. r.o.
8. Plnením spoločnosťou PAPERA s.r.o. je okamih odovzdania tovaru kupujúcemu.
9. Dopravcom sa rozumie ten, ktorý sa zaväzuje odosielateľovi zmluvou o preprave veci, že prepraví vec (zásielku) z určitého miesta
(miesta odoslania) do určitého iného miesta (miesta určenia).
10. Omeškaním dlžníka sa rozumie, že dlžník nesplní riadne a včas svoj záväzok a to až do doby poskytnutia riadneho plnenia alebo do
doby, keď záväzok zanikne iným spôsobom. Dlžník nie je v omeškaní, pokiaľ nemôže splniť svoj záväzok v dôsledku omeškania
veriteľa.
11. Omeškaním veriteľa sa rozumie, ak veriteľ v rozpore so svojimi povinnosťami vyplývajúcimi z kúpnej zmluvy neprevezme riadne
plnenie alebo neposkytne spolupôsobenie nutné k tomu, aby dlžník mohol splniť svoj záväzok.
III.Objednávka
1.
2.

3.

4.

Objednávka je jednostranný právny úkon kupujúceho vykonaný voči spoločnosti PAPERA s.r.o. s cieľom obdržať od tejto spoločnosti
plnenie. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Splnením spoločnosťou PAPERA s.r.o. v súlade s objednávkou dochádza
k uzatvoreniu kúpnej zmluvy v celom rozsahu. Dielčie plnenie je prípustné a kupujúci nie je oprávnený ho odmietnuť.
Objednávka tovaru, ktorá spĺňa náležitosti objednávky uvedené v bode III. ods. 3 týchto obchodných podmienok a sú k nej priložené
doklady uvedené v bode III. ods. 4 týchto obchodných podmienok a je doručená spoločnosti PAPERA s.r.o. poštou, faxom na č.
048/471 67 77, e-mailom na adresu objednávka (S) papera.sk či inou elektronickou formou prostredníctvom siete internet, bude
priradená poverenému zamestnancovi spoločnosti PAPERA s.r.o., ktorý spracuje objednávku do systému predávajúceho. Podľa
špecifických situácií má kupujúci možnosť kontaktovať priamo obchodných špecialistov spoločnosti PAPERA s.r.o. s požiadavkou na
nekatalógový tovar alebo zamestnanca finančného oddelenia z dôvodu zistenia stavu kreditného limitu kupujúceho.
Podstatnými náležitosťami objednávky sú tieto údaje:
a) označenie kupujúceho podľa platného výpisu z obchodného registra, živnostenského registra - názov, sídlo, označenie
štatutárneho zástupcu alebo iného orgánu oprávneného konať v mene kupujúceho v obchodnom styku, IČO, DIČ, IČ DPH pokiaľje platcom DPH, telefonický, e-mailový kontakt, pri fyzických osobách adresa trvalého bydliska,
b) miesto plnenia - adresa dodania tovaru - mesto (obec), ulica, PSČ, osoba oprávnená na prevzatie tovaru, identifikačný kód
adresy a tieto údaje uvádza kupujúci v objednávke len v prípade, že nie sú dostatočne špecifikované v rámcovej kúpnej zmluve
uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim alebo v prípade, že medzi predávajúcim a kupujúcim nie je uzatvorená rámcová
kúpna zmluva, na ktorú táto objednávka nadväzuje,
c) korešpondenčná adresa na zasielanie daňového dokladu v prípade, že je odlišná od adresy sídla kupujúceho,
d) meno, priezvisko a funkcia osoby oprávnenej konať vo veciach podpisovania objednávky a tieto údaje uvádza kupujúci
v objednávke len v prípade, že nie sú dostatočne špecifikované v rámcovej kúpnej zmluve uzatvorenej medzi predávajúcim
a kupujúcim alebo v prípade, že medzi predávajúcim a kupujúcim nie je uzatvorená rámcová kúpna zmluva, na ktorú táto
objednávka nadväzuje,
e) dátum objednania tovaru,
f) požadovaný termín dodania tovaru,
g) pracovná doba kupujúceho,
h) spôsob platby,
i) druh tovaru - objednávkové číslo tovaru, názov položky, farba, množstvo tovaru, merná jednotka podľa katalógu spoločnosti
PAPERA s. r. o.
j)
pečiatka a podpis zodpovednej osoby kupujúceho.
K objednávke musí byť priložený platný výpis z obchodného registra, pokiaľ je kupujúcim obchodná spoločnosť alebo družstvo
a živnostenské oprávnenie kupujúceho, osvedčenie o registrácii platcu DPH, pokiaľje kupujúci platcom DPH, bankové spojenie, číslo
účtu kupujúceho.
Tieto doklady nie je nutné k objednávke dokladať v prípade, že už boli predložené kupujúcim v predošlých objednávkach , pokiaľ
nedošlo k žiadnej zmene. Kupujúci sa zaväzuje predávajúcemu bez zbytočného odkladu zaslať tieto doklady v prípade, že dôjde k ich
zmene.

5.

Objednávka, ktorá nespĺňa náležitosti uvedené v bode III. ods. 3 a) až j) týchto obchodných podmienok a nie sú k nej priložt
doklady uvedené v bode III. ods. 4 týchto obchodných podmienok, môže byť spoločnosťou PAPERA s.r.o. odmietnutá alebo vráter.
na doplnenie a môže byť kupujúcemu poskytnutá primeraná lehota na to, aby ju doplnil. Márne uplynutie tejto lehoty má za
následok, že sa na objednávku hľadí, ako keby nikdy nebola doručená.
6. Objednávky, ktoré obdrží spoločnosť PAPERA s.r.o. do 16:00 hodiny príslušného pracovného dňa, budú spracované v ten deň, kedy
boli doručené a objednávky prijaté po 17:00 hodine sa spracovávajú nasledujúci pracovný deň po doručení objednávky do
spoločnosti PAPERA s.r.o.
7. Kupujúci je oprávnený zrušiť nevybavenú objednávku, ktorú už spoločnosti PAPERA s.r.o. doručil, len v prípade, že táto objednávka
ešte nebola vybavená a musí tak učiniť písomnou formou.
8. Spoločnosť PAPERA s.r.o. si vyhradzuje právo neposkytnúť plnenie bez dodatočného potvrdenia objednávky, ktorá bola realizovaná
v inej, než písomnej forme, písomnou formou.
9. Objednávku tovaru neuvedeného v katalógu spoločnosti PAPERA s.r.o. a množstvo tovaru, ktoré je nad rámec bežného objemu
predávaného tovaru je kupujúci povinný učiniť vždy v písomnej forme.
10. Spoločnosť PAPERA s.r.o. je oprávnená odmietnuť bez akýchkoľvek postihov zo strany kupujúceho plnenie, pokiaľ by sa tým zaviazala
k plneniu nemožnému, nevýhodnému alebo zjavne v rozpore s obvyklými pravidlami. Ďalej je oprávnená tak učiniť vždy, pokiaľ
kupujúci nemá vyrovnané všetky záväzky voči spoločnosti PAPERA s.r.o. splatné ku dňu plnenia na základe objednávky kupujúceho
alebo má prekročený kredit limit stanovený obchodnou firmou PAPERA s.r.o.
IV.Podmienky uzatvorenia kúpnej zmluvy a predmet kúpnej zmluvy
1.
2.
3.
4.

Zmluvné strany sa musia dohodnúť na predmetu zmluvy, cene tovaru, spôsobe úhrady kúpnej ceny, termíne plnenia, mieste plnenia,
príp. na ďalších podmienkach, na ktorých majú obe zmluvné strany záujem. Zmluvné strany musia byť označené v presnom znení tak,
ako sú zapísané v obchodnom alebo inom registri. Musia byť tiež uvedené orgány oprávnené konať v mene zmluvných strán.
Predmet kúpnej zmluvy musí byť vymedzený presne, pokiaľ ide o tovar určený jednotlivo alebo čo do množstva a druhu. Množstvo
a sortiment tovaru musí byť uvádzaný podľa označenia a balenia uvedeného v katalógu spoločnosti PAPERA s.r.o.
Časť obsahu zmluvy je možné určiť odkazom na obchodné podmienky, ktoré sú zmluvným stranám známe alebo k návrhu priložené.
Osobitné dojednania v zmluve majú prednosť pred znením obchodných podmienok.
V.Kúpna cena
1.

2.

Kúpna cena musí byť zmluvnými stranami dohodnutá. Dohodnutou kúpnou cenou sa rozumie cena, ktorá je uvedená v platnom
cenníku alebo v cenníku zverejnenom na individuálnom účte kupujúceho na internetových stránkach spoločnosti PAPERA s.r.o.,
ktorý platí v dobe, keď je objednávka predávajúceho doručená spoločnosti PAPERA s.r.o. za predpokladu, že tento cenník bol
preukázateľne odovzdaný kupujúcemu alebo zverejnený na individuálnom účte kupujúceho na internetových stránkach
spoločnosti PAPERA s.r.o. najneskôr v dobe vyhotovennia objednávky kupujúcim. Na faktúre bude uvedená takto dohodnutá
kúpna cena.
Spoločnosť PAPERA s.r.o. si vyhradzuje právo cenník ľubovoľne upravovať. V prípade, že predávajúci má v úmysle zmeny
kúpnych cien v cenníku, príp. doplnenie alebo rozšírenie jednotlivých položiek tovaru, je povinný doručiť kupujúcemu
oznámenie najneskôr 14 dní pred dňom účinnosti zmeny cenníka. Zmenené ceny sú záväzné pre kupujúceho dňom
nadobudnutia účinnosti zmeny cenníka. K 01.09. každého kalendárneho roka bude spoločnosť PAPERA s.r.o. vydávať nový
katalóg tovaru a nový cenník tohto tovaru. V priebehu kalendárneho roka bude spoločnosť PAPERA s.r.o. cenník meniť, pokiaľ sa
zásadne zmenia predovšetkým ceny dodávateľov tovaru, miara inflácie, menový kurz.
Vl.Spôsob úhrady kúpnej ceny

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Faktúra je platobný a daňový doklad, ktorý musí obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi.
Faktúra musí byť preukázateľne doručená alebo odovzdaná kupujúcemu. Na žiadosť kupujúceho môže spoločnosť PAPERA s.r.o.
predĺžiť splatnosť faktúry uvedenú v bode VI. ods. 8 týchto obchodných podmienok s ohľadom na bonitu kupujúceho, jeho platobnú
morálku a objem vzájomného obchodu.
Faktúra sa považuje za včas uhradenú, pokiaľ je najneskôr posledný deň lehoty splatnosti pripísaná fakturovaná čiastka na účet
spoločnosti PAPERA s.r.o..
V prípade, že kupujúci uhradí faktúru po lehote splatnosti, je spoločnosť PAPERA s.r.o. oprávnená účtovať úrok z omeškania 0,1 %
denne z dlžnej čiastky od prvého dňa omeškania až do doby úhrady celej dlžnej čiastky.
Spôsob úhrady kúpnej ceny :
platba vopred
platbou v hotovosti pri preberaní tovaru
platba po dadaní tovaru
úhrada dobropisom.
Platba vopred.
Na objednaný tovar vystaví predávajúci zálohovú faktúru, ktorú kupujúcemu doručí faxom do druhého pracovného dňa po obdržaní
objednaného tovaru na sklad. Zálohová faktúra je splatná v lehote 7 kalendárnych dní od dátumu jej vystavenia na účet
predávajúceho a zálohová faktúra je uhradená včas, pokiaľ najneskôr posledný deň dohodnutej lehoty splatnosti je čiastka uvedená
v zálohovej faktúre pripísaná na účet predávajúceho a pokiaľ táto zálohová faktúra nie je uhradená v tejto lehote splatnosti, je
objednávka vyradená zo systému spoločnosti PAPERA s.r.o., lebo nedošlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim
a kupujúcim a na objednávku sa prihliada, akoby nebola nikdy doručená.
Platba v hotovosti pri preberaní tovaru.
Tovar, za ktorý má byť uhradená kúpna cena pri prevzatí tovaru, bude táto kúpna cena uhradená tak, že kupujúci uhradí kúpnu cenu
pri preberaní tovaru v hotovosti zamestnancovi spoločnosti PAPERA s.r.o. alebo dopravcovi. V prípade, že tovar bude kupujúcemu
odovzdávať dopravca, bude informácia o tomto spôsobe platby uvedená na prepravnom liste vrátane celkovej čiastky s DPH a tento
doklad slúži zároveň ako doklad o zaplatení faktúry spoločnosti PAPERA s.r.o. V prípade, že tovar bude kupujúcemu odovzdávať

zamestnanec spoločnosti PAPERA s.r.o., bude informácia o tomto spôsobe platby uvedená na doklade vystavenom spoločnosťou
PAPERA s.r.o. vrátane celkovej čiastky s DPH a tento doklad slúži zároveň ako doklad o zaplatení faktúry spoločnosti PAPERA s.r.o.
a osoba oprávnená odovzdať kupujúcemu tovar v mene spoločnosti PAPERA s.r.o. svojím podpisom na tomto doklade potvrdí, že
prevzala kúpnu cenu uvedenú na tomto doklade v hotovosti.
Platba po dodaní tovaru.
V prípade, že kupujúci má v spoločnosti PAPERA s.r.o. pridelený kredit limit, je mu pri expedícii tovaru vystavená faktúra - daňový
doklad. Lehota splatnosti vystavených faktúr je 7 kalendárnych dní od dátumu vystavenia faktúry, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci
nedohodnú na inej lehote splatnosti.
Úhrada dobropisom.
V prípade vystavenia dobropisu spoločnosťou PAPERA s.r.o. na kupujúceho sa zrealizuje jeho zápočet s neuhradenými faktúrami
kupujúceho, ktoré sú vystavené spoločnosťou PAPERA s.r.o. Pokiaľ v dobe vystavenia dobropisu nemá kupujúci u predávajúceho
žiadne neuhradené faktúry, dohodnú sa predávajúci a kupujúci na lehote splatnosti dobropisu a na tom, či bude dobropisovaná
čiastka uhradená na účet alebo dôjde k vzájomnému započítaniu pohľadávok.
VII.Miesto a termín plnenia
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Miestom plnenia sa rozumie sídlo kupujúceho, pokiaľ kupujúci neuvedie v kúpnej zmluve alebo v objednávke iné miesto plnenia.
Termín plnenia bude dohodnutý medzi zmluvnými stranami v kúpnej zmluve a pokiaľ v kúpnej zmluve nebude dohodnutý platí,
že termínom plnenia je termín uvedený v bode VII. ods. 3 týchto obchodných podmienok.
Tovar je dodaný spoločnosťou PAPERA s.r.o. kupujúcemu do druhého pracovného dňa po spracovaní objednávky v systéme
spoločnosti PAPERA s.r.o. na miesto plnenia a v pracovnej dobe uvedenej kupujúcim v kúpnej zmluve alebo v objednávke za
predpokladu, že sa tovar uvedený v objednávke nachádza priamo v sklade predávajúceho. V prípade, že sa tovar uvedený
v objednávke v dobe jej spracovania v systéme spoločnosti PAPERA s.r.o. nenachádza priamo v sklade predávajúceho, je
predávajúci oprávnený túto objednávku kupujúceho vykrývať postupne, ako bude tovar naskladňovať a to v lehote do 15 dní od
spracovania objednávky v systéme spoločnosti PAPERA s.r.o. Týmto spôsobom dochádza postupne medzi predávajúcim
a kupujúcim k uzatváraniu jednotlivých kúpnych zmlúv na dodávku tovaru. Po márnom uplynutí lehoty 15 dní od spracovania
objednávky v systéme spoločnosti PAPERA s.r.o. sa objednávka považuje za zrušenú a prihliada sa na ňu, akoby nikdy nebola
doručená a je vyradená zo systému spoločnosti PAPERA s.r.o. Kupujúci je informovaný predávajúcim o tom, že nebola
uzatvorená kúpna zmluva na dodávku tovaru, ktorý sa v dobe spracovania objednávky v systéme spoločnosti PAPERA s.r.o.
nenachádza priamo v sklade predávajúceho a to tak, že obdrží doklad označený „zoznam nedodaných položiek", na ktorom sú
vždy uvedené nedodané položky týkajúce sa príslušnej objednávky, na ktoré doposiaľ nebola medzi predávajúcim a kupujúcim
uzatvorená kúpna zmluva.
V prípade, že výška objednávky je minimálne 40 € predajnej ceny bez DPH, je doprava tovaru hradená spoločnosťou PAPERA
s.r.o.
V prípade, že výška objednávky nepresiahne čiastku 40 € v predajných cenách bez DPH, účtuje spoločnosť PAPERA s.r.o.
kupujúcemu čiastku 4 € bez DPH za dopravu tovaru.
Dodávky tovaru pre kupujúceho môžu byť spoločnosťou PAPERA s.r.o. zastavené v týchto prípadoch:
kupujúci nemá voľný kredit limit na ďalšie dodávky tovaru.
V tomto prípade bude tovar pre kupujúceho rezervovaný v sklade predávajúceho po dobu štyroch pracovných dní a kupujúcemu
bude umožnené, aby v priebehu tejto doby vyriešil kredit limit tak, aby mu tovar mohol byť dodaný. V prípade, že sa
kupujúcemu nepodarí v tejto lehote vyriešiť kredit limit tak, aby mu tovar mohol byť dodaný, je po tejto lehote tovar zo skladu
predávajúceho uvoľnený pre ostatných kupujúcich. Kupujúci môže získať voľný kredit týmito spôsobmi:
a) v spolupráci s obchodným zástupcom spoločnosti PAPERA s.r.o. zvýšiť kredit limit,
b) požiadať o dodanie tovaru na dobierku,
c) uhradiť skôr vystavené faktúry pred lehotou ich splatnosti.
Prípad, kedy kupujúci má minimálne jednu faktúru po lehote splatnosti. - V tomto prípade predávajúci nedodá kupujúcemu
tovar a tovar bude odoslaný až po uhradení všetkých faktúr kupujúceho, ktoré sú po lehote splatnosti. V tomto prípade nemusí
byť objednaný tovar rezervovaný pre kupujúceho v sklade spoločnosti PAPERA s.r.o.
V týchto prípadoch nedošlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, pretože tovar na základe objednávky
kupujúceho nebol predávajúcim dodaný.

VIII.Balenie tovaru
1.
2.

Spoločnosť PAPERA s.r.o. je povinná zabaliť alebo pripraviť tovar na prepravu spôsobom stanoveným v kúpnej zmluve.
Ak kúpna zmluva neurčuje, ako má byť tovar zabalený alebo pripravený na prepravu, je spoločnosť PAPERA s.r.o. povinná
tovar zabaliť alebo pripraviť na prepravu spôsobom, ktorý je obvyklý pre takýto tovar v obchodnom styku, alebo pokiaľ
tento spôsob nemožno určiť, tak spôsobom potrebným na ochranu a bezpečnú prepravu tovaru.

IX.Prevzatie tovaru
1.

2.

Kupujúci si tovar prevezme v mieste plnenia a prevzatie tovaru potvrdí na dodacom liste. Kupujúci je povinný pri
prevzatí dodacieho listu ihneď odkontrolovať údaje uvedené na dodacom liste a pokiaľ zistí nejaké nezrovnalosti, tak
tieto opraví na dodacom liste ihneď. Osobou oprávnenou na prevzatie tovaru za kupujúceho je osoba uvedenná
v kúpnej zmluve uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim alebo v objednávke vyhotovenej kupujúcim.
V prípade, že kupujúcemu bude dodaný tovar podľa jeho objednávky a kupujúci pri preberaní tovaru oznámi, že si
tovar objednal nesprávne a tento tovar je pre neho nepotrebný, môže predávajúci vziať tovar od kupujúceho späť
a vrátiť mu zaplatenú kúpnu cenu a to formou dobropisu. Pokiaľ pôjde o platbu v hotovosti, tak predávajúci môže od
kupujúceho prevziať len kúpnu cenu za tovar, ktorý si kupujúci prevzal formou dodacieho listu a na faktúre vyznačí

3.

4.

prevzatie len časti fakturovanej čiastky v hotovosti a na zostávajúcu fakturovanú čiastku vystaví kupujúce
predávajúci dobropis. Dodací list bude upravený súčasne pri preberaní tovaru na mieste preberania tovaru .
vzájomnej súčinnosti predávajúceho a kupujúceho, čo bude potvrdené podpismi oboch zmluvných strán.
Kupujúci má možnosť vrátiť predávajúcemu tovar, ktorý si objednal omylom a to do 10 dní odo dňa, keď tovar prevzal
v prípade, že tento tovar je zjavne nepoužitý, nepoškodený, zabalený v originálnom a nepoškodenom obale a je
doložený doklad o nadobudnutí vlastníctva k tovaru. Právo vrátiť tovar sa vzťahuje výhradne na tovar uvedený
v katalógu spoločnosti PAPERA s.r.o. a dodávaný v obvyklom množstve, pričom na tieto účely sa za obvyklé množstvo
tovaru považuje priemerné mesačné množstvo tovaru dodávané spoločnosťou PAPERA s.r.o. jednotlivým kupujúcim
vypočítané ako priemer za posledné obdobie posledných šesť mesiacov. O tom, že kupujúci chce tovar vrátiť
predávajúcemu, musí kupujúci písomne a bez zbytočného odkladu po prevzatí tovaru informovať predávajúceho
a s predávajúcim dohodnúť spôsob vrátenia tohto tovaru a spôsob vrátenia uhradenej kúpnej ceny za tento tovar.
Nekatalógový tovar je dodávaný výhradne na základe zvláštnej písomnej objednávky alebo kúpnej zmluvy. Na tento
tovar sa nevzťahuje dojednanie v bode IX. ods. 3.
X.Doklady vzťahujúce sa na tovar
1.
2.

Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu doklady (záručné listy, návody na použitie tovaru, ...), ktoré sú
nutné na prevzatie a užívanie tovaru, ako aj ďalšie doklady stanovené v kúpnej zmluve.
Odovzdanie dokladov sa uskutočňuje pri dodaní tovaru v mieste tohto dodania.
XI. Nadobudnutie vlastníckeho práva

1.

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny. Okamihom prevzatia tovaru kupujúcim prechádza
na neho zodpovednosť za náhodné poškodenie či stratu tovaru.
XII.Zodpovednosť za vady

1.

Pri posudzovaní zodpovednosti za vady sa postupuje podľa § 422 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka
v znení neskorších platných právnych predpisov.
XIII.Záruka za akosť
1.

2.
3.
4.

5.

Spoločnosť PAPERA s.r.o. poskytuje záruku za akosť tovaru po dobu dvoch rokov odo dňa dodania tovaru s výnimkou
potravinárskeho tovaru, pre ktorý platí záručná doba uvedená na obale tohto tovaru, uvedená výrobcom tovaru a s výnimkou
tovaru, na ktorý sa vzťahuje záručná lehota dlhšia než dva roky. O dlhšej záručnej lehote ako dva roky je povinný predávajúci
kupujúceho informovať a preukázateľne mu odovzdať doklad o tejto záručnej lehote. Ak je spoločnosť PAPERA s.r.o. povinná
odoslať tovar, plynie záručná doba odo dňa dodania tovaru do miesta určenia.
Záručná dobe neplynie po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže užívať tovar pre vady, za ktoré zodpovedá spoločnosť PAPERA
s.r.o.
Zodpovednosť spoločnosti PAPERA s.r.o. za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po
prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími vplyvmi a nespôsobila ich spoločnosť PAPERA s.r.o. alebo osoby, s
pomocou ktorých spoločnosť PAPERA s.r.o. plnila svoj záväzok.
Reklamácia musí byť písomná a musí byť preukázateľne doručená spoločnosti PAPERA s.r.o., musí obsahovať popis vady, príp.
popis, ako sa vada prejavuje, označenie osoby kupujúceho oprávneného reklamovať tento tovar s doložením tohto oprávnenia,
telefonické a faxové spojenie na túto osobu a reklamácia musí byť touto oprávnenou osobou podpísaná. K reklamácii musí byť
priložený doklad o nadobudnutí vlastníctva k tovaru a tovar musí byť zabalený v originálnom nepoškodenom obale.
Po prijatí reklamácie spoločnosťou PAPERA s.r.o. bude táto preukázateľne pridelená zamestnancovi poverenému vybavovaním
reklamácií, ktorý sa ihneď spojí s reklamujúcim kupujúcim a pri riešení reklamácie si bude počínať tak, aby zamedzil prípadnému
spôsobeniu ďalších škôd a reklamáciu vyriešil bez zbytočného odkladu. Určený zamestnanec spoločnosti PAPERA s.r.o. sa spojí
s kupujúcim, ktorý písomne reklamoval dodaný tovar bez zbytočného odkladu a to najneskôr do dvoch pracovných dní
a spoločne sa dohodnú na najvhodnejšom spôsobe postupu a riešenia reklamácie.

XIV.Náhrada škody
1.

Kto poruší svoju povinnosť z kúpnej zmluvy, je povinný nahradiť škodu tým spôsobom druhej strane, iba ak preukáže , že
porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.
XV.Záverečné ustanovenia
1.

2.

Na tieto obchodné podmienky sa predávajúci a kupujúci v texte rámcovej kúpnej zmluvy odvolávajú a stanú sa
súčasťou obsahu rámcovej kúpnej zmluvy a budú k rámcovej kúpnej zmluve pripojené, prípadne predávajúci
a kupujúci môže iným spôsobom než v rámcovej kúpnej zmluve potvrdiť svojím podpisom, že bol oboznámený
s textom obchodných podmienok, obdržal ich, súhlasí s nimi a bude ich v plnom rozsahu ich platného znenia
akceptovať.
Právne vzťahy založené na základe obchodných podmienok sa posudzujú podľa obchodných podmienok platných
v dobe vzniku týchto právnych vzťahov.

í
•>>

3.
4.

Predávajúci a kupujúci sa zaväzujú riešiť všetky spory vzniknuté v súvislosti splnením povinností podľa týchto
obchodných podmienok, predovšetkým dohodou a až v prípade neúspešnosti pokusu o zmier vzniknutých sporov, sú
zmluvné strany oprávnené obrátiť sa na príslušný súd.
Tieto obchodné podmienky upravujúce uzatváranie kúpnych zmlúv boli schválené valným zhromaždením spoločníkov
spoločnosti PAPERA s.r.o. dňa 02.01.2004 a zmenené môžu byť rovnakým spôsobom, akým boli schválené.

V Banskej Bystrici, 01.09.2011

