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RÁMCOVÁ ZMLUVA
uzavretá podľa § 409 a naši. Zákona číslo 513/1991 Zb.

(Obchodného zákonníka)

číslo zmluvy kupujúceho
číslo zmluvy predávajúceho

_

l.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Kupujúci :

IČO:
DIČ:
IČDPH
Bankové spojenie:
číslo účtu:
Zastúpený:

Stredná odborná škola podnikania
Masarykova 24
080 01 Prešov
37 880 241
2021708678

Prima banka
8828783101/5600
Ing. Stanislav Kuchta, riaditeľ

Osoba oprávnená rokovať vo veciach
technických a zmluvných : Imrich Mičuta

~

/ďalej len kupujúci /

1.2. Predávajúci:

Zapísaný:

IČO:
DIČ:
IČDPH
Bankové spojenie:
číslo účtu:
Zastúpený:

HAUS Seman, s.r.o.
Levočská 20
080 01 Prešov
v Obchodnom registri okresného súdu Prešov
Oddiel:SRo, Vložka číslo: 13288/P
36 477 630
2020009233
SK2020009233
Tatrabanka a.s. Pobočka Prešov
2927839054/1100
Konateľom: Slávka Trojanovičová

Zástupca k rokovaniam vo veciach
technických a zmluvných : Ing. Jozef Hudák

/ďalej len predávajúci /
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II. PREDMET PLNENIA

2.1. Kupujúci je oprávnený za podmienok dohodnutých v tejto rámcovej zmluve
vystavovať objednávky (verbálne, písomné, elektronicky), ktorých predmetom bude
dodávka tovarov podľa potrieb kupujúceho a za podmienok dohodnutých v tejto
rámcovej zmluve.

III. UZATVÁRANIE OBJEDNÁVOK

3.1. Zmluva bude realizovaná na základe objednávok vystavených kupujúcim, potvrdených
predávajúcim, v druhoch a množstve podľa jeho potrieb. Právo požadovať uzatvorenie
objednávky má len kupujúci.

3.2. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar odobrať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu.

IV. ČAS A MIESTO PLNENIA

4.1. Zmluva sa uzatvára na roky 2012, 2013, 2014, pričom plnenie predávajúceho po tomto
termíne sa považuje za plnenie záväzkov z tejto zmluvy, ak kupujúci tovar objednal
v priebehu kalendárneho roka 2012, 2013, 2014.

4.2. Predávajúci sa zaväzuje realizovať čiastkové dodávky v čase dohodnutom oboma
zmluvnými stranami potvrdenom na objednávke, v nevyhnutných prípadoch do 24
hodín.

4.3. Miestom dodania tovaru je: budova predávajúceho na ulici Levočská 20, 080 01 Prešov.

V. CENA

5.1. Cena za dodávku tovaru predmetu zmluvy v rozsahu článku II. tejto zmluvy je
stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona číslo 18/1996 Z.z. o cenách
v znení neskorších predpisov.

5.2. V cene sú zakalkulované všetky cenotvorné kalkulačné položky vrátane dopravných
nákladov.

5.3. K cene bude fakturovaná sadzba DPH v zmysle zákona číslo 222/2004 Z.z. o DPH v
znení neskorších predpisov.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením svojho záväzku voči
kupujúcemu. Dňom zdaniteľného plnenia je deň potvrdenia prevzatia dodaného tovaru
na dodacom liste podľa bodu 7.3.

6.2. Cenu za dodanie tovaru uhradí kupujúci na základe faktúry, ktorú predávajúci vystaví a
doručí kupujúcemu po uskutoční zdaniteľného plnenia.

6.3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona číslo 222/2004 Z.z. o DPH a
označenie čísla zmluvy podľa evidencie kupujúceho.

6.4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6.3, je kupujúci
oprávnený vrátiť ju predávajúcemu. Vtákom prípade sa preruší plynutie lehoty
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splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry
kupujúcemu.

6.5 Lehota splatnosti faktúry je 7 dní od jej doručenia kupujúcemu.

6.6. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou zmluvnej ceny na základe predloženej
faktúry má predávajúci právo na uplatnenie úroku z omeškania vo výške 0,03 %
z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

VII. ODOVZDANIE A PREVZATIE TOVARU

7.1. Predávajúci je povinný dodať tovar v akosti a vyhotovení, ktoré určuje táto zmluva
a príslušné technické predpisy a technické normy. (Zákon č. 264/1999 Z.z.).

7.2. Predávajúci je povinný odoslanie tovaru avizovať minimálne 2 dni pred skutočným
dátumom dodania tovaru zodpovednej osobe kupujúceho.

7.3 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru, hneď ako mu je tovar odovzdaný a on
podpisom zodpovednej osoby potvrdí jeho prevzatie na dodacom liste.

7.4. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho po jeho fyzickom prebratí
a písomnom potvrdení prevzatia od predávajúceho .

VIII. ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

8.1. Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záruku po dobu 24 mesiacov odo dňa jeho
dodania.

8.2. Predávajúci sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád tovaru do 14 dní od
uplatnenia reklamácie. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou.

8.3. Ak sa ukáže, že vada tovaru je neodstrániteľná, zaväzuje sa predávajúci dodať do 7
dní od zistenia tejto skutočnosti náhradný tovar.

8.4. Kupujúci sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady tovaru uplatní bezodkladne po jej
zistení písomnou formou.

8.5. Ďalšie vzťahy zmluvných strán týkajúce sa záruky za tovar, vád tovaru a nárokov
z nich vyplývajúcich sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

IX. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Ak predávajúci nedodá tovar v termíne uvedenom v bode 4.2, môže kupujúci uplatniť
zmluvnú pokutu vo výške 0,03% z ceny nedodaného tovaru za každý deň omeškania.

9.2. Ak predávajúci nezačne s odstraňovaním vád tovaru v čase podľa bodu 8.2., môže si
kupujúci uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zo zmluvnej ceny EUR za každý
deň omeškania.

9.2. V prípade, že bude mať dodaný tovar vady môže kupujúci uplatniť u predávajúceho
zmluvnú pokutu vo výške 0,1% zo zmluvnej ceny Sk. Tým nie sú dotknuté nároky
kupujúceho z vád tovaru v zmysle § 436 a naši. Obchodného zákonníka a právo na
náhradu škody v zmysle § 373 a naši. Obchodného zákonníka.
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9.4. Ak predávajúci neodstráni v záručnej dobe reklamovanú vadu tovaru v lehote
dohodnutej podľa bodu 8.2, môže kupujúci uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,1% zo
zmluvnej ceny EUR za každý deň omeškania.

X. DODACIE PODMIENKY

10.1. Dodaný tovar bude zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho
poškodeniu počas prepravy.

10.2. Použité obaly sú určené na jednorazové použitie.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a platí do konca
roka 2014.

11.2. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, riadia sa
ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien
a doplnkov a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov
platných na území SR.

11.3. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať alebo zrušiť len písomnou dohodou zmluvných
strán formou dodatkov.

11.4. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy s účinnosťou dňom doručenia tohto
odstúpenia predávajúcemu v prípade opakovaného dodávania vadného tovaru alebo
opakovaného nedodržania lehôt stanovených v bode 4.2., 8.2. a 8.3.

11.5. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných
strán dostane po dve vyhotovenia.

V Prešove dňa 02.01.2012 V Prešove dňa 02.01.2012

Predávajúci: Kupujúci:

Levočská 20
080 01 Preéov

IČO: 36477630
ICDPH:SK2020009,

konateľka: Slávka Tfojanovičová

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOU
PODNIKANIA
vS^\08,U?9 PREŠOV

/ \ 2021708878

Riaditeľ S nislav Kuchta
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