
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA
O DODÁVKE rovARU 2015

uzavretá podl'a ust. § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov /ďalej len "Zmluva"/

ČLÁNOK l.
Zmluvné strany

Predávajúci:
Názov: ACCOM Slovakia s.r.o.
Sídlo: Zvolenská cesta 61, Banská Bystrica 97405
Zastúpený: Ing. Roman Hudec
IČO: 31 585787
IČ DPH: SK2020453787
Bankové spojenie: Všeobecná Úverová banka a.s.
Číslo účtu: 1225088351/0200
IBAN: SK25 0200 0000 0012 2508 8351
SWIFT: SUBASKBX

, ďalej len "Predávajúci" ,

Kupujúci:

Názov: Centrum účelových zariadení
Sídlo: Rekreačná 13, 921 01 Piešťany
Zastúpený: JUDr. Ján Dubovec
IČO: 42 137004
IČ DPH: SK2022739697
Bankové spojenie:
Číslo účtu: 7000342520/8180
IBAN: 8180 000 0070 0034 2520
SWIFT: SPSRSKBA

Odberné miesto:
Názov odberného miesta: Tepličky, Krupina
Ulica: Tepličky 1180
PSČ, mesto: 963 01, Krupina
Vedúci prevádzky: Mária Kuzmová
Telefón/e-mail: 0907988082.maria.kuzmova@minv.sk

, ďalej len "Kupujúci" ,

, ďalej spolu len "Zmluvné strany"

ČLÁNOK II.
Predmet zmluvy



l. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Predávajúceho dodávať Kupujúcemu tovar podľa prílohy č.1
tejto zmluvy, ktorá tvorí jej neoddelitel'nú súčasť a to na základe jednotlivých písomných
(mailových, faxových) alebo telefonických objednávok Kupujúceho a za kúpnu cenu podl'a prílohy
č.1 tejto zmluvy.

2. Kupujúci sa zaväzuje platiť Predávajúcemu za dodávky tovaru podl'a tejto Zmluvy a jednotlivých
objednávok dojednanú kúpnu cenu. Písomná (faxová, mailová) alebo telefonická objednávka
Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety tohto článku Zmluvy, sa považuje za realizačn ú zmluvu
na základe tejto Zmluvy.

3. Zmluvné strany prehlasujú, že im v čase uzavretia tejto Zmluvy nie sú známe žiadne okolnosti,
ktoré by bránili alebo vylučovali jej uzavretie alebo by boli vážnou prekážkou plnenia ich
zmluvných povinností podl'a tejto Zmluvy.

4. Zmluvné strany majú záujem o dlhodobú spoluprácu pri odbere tovaru, a to v zmysle podmienok
určených touto Zmluvou.

ČLÁNOK III.
Obchodné dodacie a platové podmienky

1. Zmluvné strany sa dojednali na nižšie uvedených obchodných, dodacích a platobných
podmienkach:

1.1 OBJEDNÁVKA TOVARU

Kupujúci navrhne Predávajúcemu na základe tejto Zmluvy uzatvorenie realizačnej zmluvy
zaslaním písomnej (faxovej, mailovej) objednávky alebo uskutočnením telefonickej
objednávky na nižšie uvedenom telefónnom čísle Predávajúceho /d'alej len
"objednávka"/. Termíny dodania tovaru sú špecifikované v prílohe Č. 2 tejto zmluvy.

Príjem objednávok: Miroslava Repická
tel: +421 918/787909, +421 48/4163022
fax: +421 48/416 2023
e-mail: objednavky@accom.sk

1.2 KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

Kúpnu cenu tovaru zaplatí kupujúci predávajúcemu bezhotovostným prevodom na bankový
účet predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy, a to na základe faktúry vystavenej
predávajúcim pri dodaní tovaru. Fakturáciu dodaného tovaru predávajúci vykoná na
osobitnom doklade. Splatnosť faktúr je 30 dní od ich dodania.

Cena tovaru je definovaná v prílohe č.1 tejto zmluvy a platí po dobu trvania zmluvy.

1.3 DODANIE TOVARU IDOPRAVAI

Doprava tovaru je bezplatná. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný potvrdiť jeho prevzatie
na dodacom liste. Vlastnícke právo k tovaru a nebezpečenstvo škody na tovare prechádza
na Kupujúceho okamihom prevzatia tovaru.

1.4 AKOSŤ TOVARU A ZÁRUKA PREDÁVAJÚCEHO
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Predávajúci ručí za akosť tovaru od jeho dodania po dobu stanovenú ako dobu
najneskoršej spotreby, ktorá je na dodanom tovare označená podl'a platnej legislatívy SR.
Kupujúci berie na vedomie, že pokial' dodaný tovar vyžaduje špeciálne kritériá pre
skladovanie, bude sa nimi podl'a pokynov dodávatel'a riadiť.

1.6 REKLAMÁCIE TOVARU

Pre uplatňovanie prípadných reklamácií vád tovaru platia všeobecné ustanovenia
Obchodného zákonníka. Tovar, ktorý je poškodený mechanicky It.j. polámaný, prasknutý,
alebo potlačenýl, je treba vrátiť ihneď pri dodávke tovaru. Kupujúci sa zaväzuje dodržiavať
pri manipulácii a uskladnení tovaru platné podmienky na jeho uskladnenie, so zretel'om na
dodržanie teplotného reťazca tovaru. Pri skrytých vadách treba reklamáciu na tento tovar
uplatniť do doby najneskoršej spotreby, vyznačenej na dodacom liste - telefonicky na
číslach: +421 907/806599 alebo e-mailom:kubisova@accom.sk

Pri nahlasovaní reklamácie je Kupujúci povinný udat':
názov odberatel'a alebo odberatel'ské číslo
číslo dodacieho listu
názov alebo kód produktu
dátum dodania tovaru
hmotnosť
dôvod reklamácie
šarža uvedená na výrobku
dátum spotreby

Predávajúci si vyhradzuje právo rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie tovaru.
V prípade vrátenia tovaru po skončení doby spotreby, reklamácia nebude uznaná.

1.7 OZNAMOVACIA POVINNOSŤ

Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom si oznamovať všetky zmeny údajov, ktoré si pre
účely tejto Zmluvy poskytli, najmä zmeny týkajúce sa názvu, sídla, adresy pre doručovanie
písomností, bankového spojenia a podobne.

ČLÁNOK IV.
Riešenie sporov

1. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy a v súvislosti s ňou vrátane sporov o jej platnosť,
výklad alebo zrušenie, budú na základe žaloby niektorej zo Zmluvných strán riešené v súlade so
zákonom o Rozhodcovskom konaní, Medzinárodným obchodným rozhodcovským súdom v
Bratislave (ďalej len "MORS") podl'a jeho základných vnútorných predpisov, predovšetkým
Rokovacieho poriadku MORS, s ktorými sa Zmluvné strany pred podpisom tejto Zmluvy
oboznámili na verejne dostupnej www.mors.sk a Zmluvné strany ich na základe svojej vôle
považujú za súčasť tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa podrobia rozhodnutiu MORS. Jeho
rozhodnutie bude pre strany záväzné v celom rozsahu. MORS môže rozhodovať spory vzniknuté
z tejto Zmluvy i podl'a zásad spravodlivosti, ktoré prijal. Zmluvné strany sa dohodli na vylúčení
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zrušenia rozhodcovského rozsudku pre dôvod uvedený v § 40 písm. h) zákona Č. 244/2002 Z.z. o
rozhodcovskom konaní platnom znení v čase podania žaloby.

ČLÁNOKV.
Sankcie

1. V prípade omeškania sa Kupujúceho s riadnym a včasným zaplatením všetkých a akýchkoľvek
platieb vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu, je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. Tým nie je
dotknuté právo Predávajúceho na odstúpenie od tejto Zmluvy.

2. V prípade omeškania sa Predávajúceho s dodávkou tovaru, je Predávajúci povinný zaplatiť
Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zo sumy objednaného tovaru, za každý aj začatý
deň omeškania. Tým nie je dotknuté právo Kupujúceho na odstúpenie od tejto Zmluvy.

ČLÁNOK VI.
Doba platnosti Zmluvy

1. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú od 1.1.2015 do 31.12.2015

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva zaniká:
- jednostranným písomným odstúpením jednej zo zmluvných strán v prípade, ak druhá zmluvná

strana podstatným spôsobom poruší zmluvnú povinnosť;
- písomnou dohodou zmluvných strán, v ktorej bude určený konkrétny termín skončenia

platnosti tejto Zmluvy,
- písomnou výpoveďou, a to bez uvedenia dôvodov, uplynutím výpovednej lehoty. Výpovedná

lehota je 2 mesiace a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení
výpovede druhej zmluvnej strane.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti budú považovať len
nasledovné prípady:
ak je Kupujúci v omeškaní viac ako 30 dní so zaplatením riadne Predávajúcim vystavených
faktúr,

4. Právne účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej
zmluvnej strane. Oprávnená strana môže požadovať od povinnej strany náhradu škody, ktorá jej
vinou vznikla, v súlade s platnou právnou úpravou.

ČLÁNOK VI.
Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami.

2. Právne vzťahy, ktoré sú touto Zmluvou vyslovené sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka.

3. Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy je možné robiť len na základe obojstranne
prejaveného súhlasu Zmluvných strán, a to formou písomného očíslovaného dodatku k tejto
Zmluve.
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4. Zmluva je vyhotovená v 2 originálnych rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po
jednom rovnopise.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu a jednotlivým ustanoveniam
jasne a zreteľne porozumeli, pričom tieto predstavujú ich slobodne a vážne prejavenú vólu, bez
nátlaku, tiesne, nápadne nevýhodných podmienok alebo iného obmedzenia zmluvnej voľnosti, na znak
čoho pripájajú k tejto Zmluve svoje podpisy

V Banskej Bystrici dňa: 2.12.2014

Kupujúci:
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Príloha č. 1 - Nakupovaný tovar a ceny

Názov produktu Cena za ks bez DPH
Kyslá smotana, 200g, 12% 0,28€
Smotana na varenie trvaniivá, 11,12% 1,11 €

Príloha č. 2 - Dodacie termíny
Rozvoz počas všetkých pracovných dní v čase medzi 6:00 - 7:00 podl'a objednávok na odberné
miesto.
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