
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA 
Nižšie uvedené strany 

Predávajúci: T-613, s.r.o 

Sídlo: Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza 

Zastúpená: Ing. V lad imírom Borkom 

IČO: 36 347 973 
DIČ: 2022068180 
IČO DPH: SK2022068180 

Obchodný register: 16056/R 

Bankové spojenie: VUB a.s 
Číslo Účtu: SK3002000000003311513253 

a 

Kupujúci: j ň S OfrLEbii'itE 

Sídlo: C-ŕtLeb*J/&e: f3^ 
Zastúpená: ľjcjh- flcM/t/?- c M 

IČO: b? PCS 7W 
DIČ: JOJ Jé- / 4 1b b 
IČO DPH: 

Obchodný register: 

Bankové spojenie: VU6^-$- ^OLAJH KUb'V 
Číslo účtu: b 1 3?e i 1Ĺ!ó~ľ/0(^0 0 

uzatvárajú v súlade s ustanovením § 409 a nasl . zákona č. 513/1991 Zb., obchodným 
zákonníkom, v znení neskorších predpisov, túto kúpnu zmluvu, ktorá má charakter rámcovej 

zmluvy: 

I. 
1.1. Predávajúci je vý lučným vlastn íkom tovaru v jeho ponuke, ktorý je špecif ikovaný 

v prílohe tejto zmluvy. Kupujúci má záujem o kúpu tovaru z ponuky predávajúceho a to 
na základe jednot l ivých objednávok. 

1.2. Predávajúci dodá kupujúcemu tovar zo svojej ponuky špeci f ikovaný v konkrétnej 
objednávke, ktorú kupujúci predávajúcemu doručí , a to za podmienok a za cenu ďalej 
stanovenú touto zmluvou a kupujúci predmetný tovar za túto cenu prevezme a preberie 
do svojho vlastníctva. 



1.3. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu objednaný tovar na zák lade riadne 
doručenej objednávky. Za deň doručenia objednávky sa považuje deň, kedy bola p ísomná 
objednávka preukázateľne doručená predávajúcemu do sídla jeho spoločnost i . 

II. 
2.1. Kúpna cena je určená dohodou strán v súlade s cenovou ponukou predávajúceho. 

Cena určená predávajúc im v cenovej ponuke je pre zmluvné strany záväzná. 

2.2. Kupujúci po doručení objednávky a jej akceptáci i zo strany predávajúceho, zaplatí 
predávajúcemu na jeho účet zá lohovú platbu vo výške 50 % z hodnoty objednávky. 
Zostatok kúpnej ceny zaplatí kupujúci do 7 dní od dodania tovaru na základe doručenej 
faktúry. 

III. 
3.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar uvedený najneskôr 

v lehote do 7 ( sedem ) pracovných dní po zaplatení zálohovej platby. Miesto dodania 
tovaru kupujúci uvedie v objednávke. Za zaplatenie zálohovej platby sa považuje deň 
pripísania f inančných prostr iedkov na účet predávajúceho. 

3.2. Kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať bezodkladne po jeho dodaní predávajúc im. V 
prípade, že kupujúci tovar neprevezme, zaväzuje sa uhradiť predávajúcemu zmluvnú 
pokutu vo výške 10 % z hodnoty objednávky. T ým nie je dotknutý nárok predávajúceho 
na náhradu vzniknutej škody a lebo uplatnenie iných nárokov podľa platných právnych 
predpisov. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru, pokiaľ je zrejmé 
a preukázateľné, že tovar vykazuje vady alebo ak sa jedná o tovar, ktorý nebol 
špecif ikovaný v príslušnej zákazke. 

3.3 Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho úplným zaplatením kúpnej ceny. 
K prechodu nebezpečenstva škody na veci z predávajúceho na kupujúceho dochádza 
dňom riadneho odovzdania tovaru kupujúcemu podľa tejto zmluvy. 

IV. 
4.1. Predávajúci prehlasuje, že mu nie sú známe ž iadne vady, ktoré by bránili r iadnemu 

užívaniu tovaru. Predávajúci ďalej prehlasuje že tovar nie je zaťažený ž iadnym právom 
tretích osôb, ktoré by bránilo v jeho užívaní. 

4.2. Na uplatnenie vád dodaného tovaru sa apl ikujúc príslušné ustanovenia obchodného 
zákonníka. 

V. 
5.1. Predávajúci je oprávnený bez ďalš ieho dôvodu od tejto zmluvy odstúpiť, pokiaľ dôjde 

k oneskoreniu kupujúceho s prevzat ím tovaru, resp. s omeškan ím s úhradou kúpnej ceny 
o viac ako 10 dní. 

5.2. Kupujúci si vyhradzuje právo odstúpiť od tejto zmluvy ak predávajúci r iadne nedodá 
tovar špecif ikovaný v objednávke a to ani po uplynutí dodatočnej pr imeranej lehoty, 
ktorú kupujúci p ísomne oznámi predávajúcemu. 



VI. 
6.1. Túto zmluvu možno meniť len p ísomnými dodatkami , ktoré budú ako dodatky 

označené a stanú sa neoddel i teľnou súčasťou zmluvy. 

6.2. Práva a povinnosti zmluvných strán v tejto zmluve výs lovne neupravené sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka o kúpnej zmluve. 

6.3. Zmluva je spísaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu 
a každá zo zmluvných strán obdrží po j ednom vyhotovení. Všetky prí lohy tvoria 
neoddel i teľnú súčasť tejto zmluvy. 

6.4. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.09.2015 do 31.08.2017 .Platnosť zmluvy 
môže ukončiť ktorákoľvek strana p ísomnou výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu, 
výpovedná doba je 3 mesiace a začína plynúť prvý deň nas ledujúceho kalendárneho 
mesiaca po tom, ako bola výpoveď doručená druhej strane. 

6.5. Tato zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpisom zmluvných strán. 

6.6. Účastníci zmluvy vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, rozumejú jej obsahu, zmluva 
vyjadruje ich skutočnú, s lobodnú a vážnu vôľu, že zmluvu neuzatvori l i v tiesni za 
nápadne nevýhodných podmienok. 

V Prievidzi, dňa 

Základni í^o\s 
8 materskou žfcoäou 

predávajúci 

Prílohy: 


