
Rámcová kúpna zmluva 
uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník') 

Predávajúci: 
Obchodné meno: 
Sídlo: 

V mene ktorého koná: 
IČO: 
IČ pre DPH: 
e-mail: 
Banka 
č. účtu: 
Tel.: 
Fax.: 

(ďalej len "predávaj úcí") 

Kupujúci: 
Názov: 
Sídlo: 

V mene ktorého koná: 
IČO: 
IČ pre DPH: 
Banka: 
Číslo účtu: 
Tel./Fax.: 

Fax: 

(ďalej len "kupujúci") 

CBA Slovakia s.r.o. 
Dukelských hrdinov 2, 984 Ol Lučenec 
Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: sro, 
Vl. č. : 8600/S 
Róbert Kelemen, konateľ 
36620319 
SK 2021797844 

VÚB Lučenec 
260045352/0200 

Tatrabanka 
2624036027/1100 

Úrad vlády Slovenskej republiky 
Námestie slobody č. l, 813 70 Bratislava l 

Ing. Viktor Nižňanský, PhD., vedúci Úradu vlády SR 
00151513 
nie je platca DPH 
Štátna pokladnica 
70006195/8180 
02/57295140, 02/57295417- Úrad vlády SR 
032/6553830 - Účelové zariadenie Agra 

sa dohodli na uzatvorení tejto rámcovej kúpnej zmluvy (ďalej len "zmluva") za nasledovných 
podmienok: 

Čl. I. 

Predmet zmluvy 

l. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar podľa 
jeho objednávky v zmysle platnej cenovej ponuky a previesť na neho vlastnícke právo 
k dodanému tovaru a záväzok kupujúceho prevziať tovar a zaplatiť za dodaný tovar kúpnu 
cenu podľa tejto zmluvy. Táto zmluva určuje rámcové podmienky záväzkového vzťahu 
zmluvných strán. 



2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar: 
v dohodnutom množstve, podľa objednávky kupujúceho a v správnom objeme 
a hmotnosti, 
s označenými údajmi o výrobcovi tovaru a akosti, v zmysle platných noriem, 
nepoškodený a zabezpečený obalom vhodným na prepravu. 

Čl. II. 

Dodacie podmienky 

l. Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu na dohodnuté miesto a v dohodnutom 
termíne podľa objednávky kupujúceho. Miesto dodania tovaru je CBA Slovakia, T.G. 
Masaryka 608/34, Trenčianske Teplice. 

2. Objednávky tovarov vykonáva zamestnanec objednávateľa, spravidla správca 
Účelového zariadenia. Objednávku je možné zadat': 

-osobne, 
-telefonicky na čísle 032/6552254 
-písomne, bežnou korešpondenciou, resp. e-mailom: 3040@cbaslovakia.sk 
-pri osobnej návšteve obchodného zástupcu. 

3. V každej forme objednávky musí byť určený: 
druh objednaného tovaru a jeho množstvo, 
spôsob platby, 
spôsob dopravy, 
čas dodávky. 

4. Dodávka bude uskutočnená na účet a riziko predávajúceho až do okamihu prevzatia 
tovaru kupujúcim od prepravcu, a to potvrdením dodacieho listu. Povinnosť predávajúceho 
dodať tovar je splnená tým, že kupujúcemu umožní nakladať s tovarom v určenom mieste 
dodania. 

Čl. III. 

Prevzatie tovaru 

l. Kupujúci sa zaväzuje urobiť všetky úkony smerujúce k tomu, aby si mohol tovar 
prevziať. V prípade prekážok, ktoré vzniknú na strane kupujúceho a ktoré predávajúcemu 
bránia v plnení jeho povinnosti dodať tovar, tieto je povinný kupujúci oznámiť pri objednávke 
tovaru bez zbytočného odkladu predávajúcemu. 

2. Tovar preberie určený zamestnanec kupujúceho, ktorý sa nachádza na prevádzke. 
Kupujúci sa zaväzuje, že nahlási akúkoľvek zmenu v osobe určenej na preberanie tovaru. 
V opačnom prípade predávajúci nenesie zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú 
neoprávneným prevzatím tovaru osobou, ktorá nebola na prevzatie určená a nachádza sa na 
prevádzke ako zamestnanec kupujúceho a disponuje majetkom kupujúceho a jeho pečiatkou. 



.. 

Čl. IV. 

Kúpna cena tovaru a platobné podmienky 

l. Kúpna cena tovaru bude určená na základe cenovej ponuky platnej v čase, kedy bude 
predávajúcemu doručená objednávka. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že fakturačným obdobím bude kalendárny mesiac a 
predávajúci vystaví súhrnnú faktúru za tovar dodaný v priebehu kalendárneho mesiaca 
najneskôr do l O dní po skončení kalendárneho mesiaca, za ktorý sa fakturuje. Neoddeliteľnou 
súčasťou súhrnnej faktúry sú jednotlivé dodacie listy na samostatné dodávky tovaru. Súhrnná 
faktúra nebude obsahovať dobropisy. Splatnosť súhrnnej faktúry je 14 dní od jej doručenia 
kupujúcemu. Súhrnná faktúra sa považuje za uhradenú v deň pripísania celej čiastky na účet 
predávajúceho. 

3. Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny dodaním tovaru do 
dohodnutého miesta. Jedna kópia dodacieho listu zostáva u kupujúceho. Súhrnná faktúra 
obsahuje všetky náležitosti v zmysle § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 
v znení neskorších predpisov. 

4. V prípade neuhradenia súhrnnej faktúry v lehote splatnosti sa zmluvné strany dohodli 
na tom, že predávajúci je oprávnený, nie však povinný, k účtovaniu úroku z omeškania za 
porušenie zmluvnej povinnosti vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

5. Predávajúci si vyhradzuje právo objednávku nezrealizovať z dôvodu omeškania 
splatnosti predchádzajúcich súhrnných faktúr. 

6. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny. 

Čl. v. 

Zodpovednosť za vady a záruky 

l. Predávajúci zodpovedá za škody na tovare do doby jeho prevzatia kupujúcim. 
Kupujúci je povinný tovar prezrieť pri dodávke, najmä čo do sortimentu a množstva, 
a reklamovať ho pri dodaní tovaru. Reklamácie na dodané množstvo tovaru a sortiment po 
jeho prevzatí nebudú akceptované. Kupujúci nemôže uplatňovať vady tovaru, ak vady 
neoznámi včas. Tovar má vady ak: 
-nebol dodaný v množstve a požadovanej akosti, 
-bol dodaný iný tovar, než ktorý si kupujúci objednal, 
- tovar vykazuje zjavné vady, 
-bol dodaný tovar s prekročením záručnej lehoty. 
- tovar nebol dodaný v dohodnutom čase 

2. Kupujúci môže požadovať odstránenie vád týmto spôsobom: 
-dodaním náhradného tovaru, 
-požadovať odstránenie vád opravou, ak sú vady opraviteľné, 
-dodaním chýbajúceho tovaru, 
-dohodnutím primeranej zľavy z tovaru, 
-zrušením objednávky v časti vadnej dodávky. 



3. Zistené vady, čo do množstva a sortimentu, je kupujúci povinný vyznačiť na doklade 
"Tovarová návratka", ktorú má k dispozícii prepravca a je povinný ju poskytnúť kupujúcemu 
na jeho požiadanie. Účinky zrušenia objednávky nevzniknú alebo zaniknú, ak kupujúci 
nemôže vrátiť tovar v takom stave v akom ho prevzal. 

4. Uznaná reklamácia bude vysporiadaná podľa dohody zmluvných strán a to opravným 
dokladom k faktúre /dobropisom/ alebo novou dodávkou reklamovaného tovaru. 

5. Na všetok tovar a jeho skryté vady sa vzťahujú záruky v zmysle deklarovaných 
údajov na tovare a akékoľvek narušenie kvality je považované za vadu tovaru a je ho možné 
reklamovať v zmysle všeobecne platných predpisov. V_prípade skrytej vady na tovare má 
kupujúci nárok na náhradu tovaru, pokiaľ vráti nepredaný tovar alebo jeho časť 
predávajúcemu. 

6. Predávajúci prehlasuje, že sa pri svojej činnosti riadi schválenými hygienickými 
normami a dodáva tovar, ktorý zodpovedá všeobecne platným predpisom. 

Čl. VI. 

Obaly 

l. Predávajúci realizuje dodávky tovaru v obaloch, ktoré zodpovedajú charakteru 
dodávaného tovaru: - fľaše, 

-kegy 30 l a 50 l, 
-prepravky, 
-palety. 

2. Všetky obaly sú vyúčtované ako finančné obaly a je ich možné vrátiť. Po ich vrátení 
bude kupujúcemu vystavený finančný dobropis, ktorý bude zodpovedať pôvodne 
fakturovaným cenám obalov pri dodávke tovaru. Obaly je možné vrátiť len do výšky 
obalového konta. 

3. Hodnota obalov je určená v základnom cenníku predávajúceho. Na obaly sa 
nevzťahujú žiadne dohodnuté podmienky o skontách a zľavách. Predávajúci a kupujúci si 
vyhradzujú právo preberať len obaly čisté a nepoškodené. 

Čl. VII. 

Trvanie zmluvy 

l. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do dňa 31 . 
12. 2012 odo dňa nadobudnutia jej účinnosti. 

2. Zmluvný vzťah je možné ukončiť pred uplynutím doby účinnosti tejto zmluvy: 
a) dohodou, 
b) výpoveďou 
c) odstúpením 
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3. Každá zo zmluvných strán má právo vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. 
Výpovedná doba je l mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca po mesiaci, 
v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné ukončiť aj písomným odstúpením 
podľa 
§ 344 Obchodného zákonníka, a to z dôvodu podstatného porušenia zmluvy druhou zmluvnou 
stranou. Za podstatné porušenie sa považuje porušenie zmluvy sa považuje najmä: 

ak tovar nebol dodaný vôbec 
opakované (viac ako 2 krát) dodanie tovaru s vadami podľa čl. V. ods. l tejto 

zmluvy 
kupujúci mešká s uhradením súhrnnej faktúry o viac ako 30 dní. 

Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú okamihom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. 
Odstúpením od zmluvy nie je dotknutý nárok na náhradu škody. V dôsledku odstúpenia od 
zmluvy ktorejkoľvek zo zmluvných strán táto zmluva zaniká. 

Čl. VIII. 

Ostatné dojednania 

Kupujúci súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v informačnom systéme 
predávajúceho, za účelom evidencie v počítačovej databáze a na všetky úkony spojené 
s obchodným stykom a to po dobu trvania vzájomnej spolupráce až do vysporiadania 
pohľadávok a záväzkov. Všetky údaje musia byť použité v zmysle zákona o ochrane 
osobných údajov a tento súhlas nie je možné po dobu spolupráce odvolať. 

Čl. IX. 

Záverečné ustanovenia 

l. Rozhodnutím č. 6976/15382/2011 zo dňa 27. 05. 2011 Úrad vlády SR zrušil dňom 30. 
06. 20 l l  Správu zariadení Úradu vlády SR a podľa § 21 ods. 13 zákona č. 523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov dňom jej zrušenia prešli práva a povinnosti na zriaďovateľa, t. j. Úrad 
vlády SR. Vzhľadom na uvedené sa zmluvné strany sa dohodli, že nadobudnutím účinnosti 
tejto zmluvy sa končí účinnosť Kúpnej zmluvy zo dňa 04. 08. 20 l O uzatvorenej medzi 
spoločnosťou CBA Slovakia s.r.o. ako predávajúcim a Správou zariadení Úradu vlády SR ako 
kupujúcim. 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom 
Úradom vlády SR. 

3. Túto zmluvu je možné meniť len písomným dodatkom zmluvných strán k tejto 
zmluve. 

4. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr 
stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných častí zmluvy. Na neplatné časti 
zmluvy musí byť vypracovaný dodatok, ktorý bude podpísaný obidvoma zmluvnými stranami 
na znak súhlasu so zmenou podmienok dodávok tovaru. 



5. V sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmito predpismi sa 
riadia aj vzťahy, ktoré nie sú upravené touto zmluvou. 

6. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z toho päť pre kupujúceho a jeden pre 
predávajúceho. 

7. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na 
znak, toho, že obsah zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali. 

V Lučenci dňa: .S� .. . ! . .  ?�.�.'! 

((i� .ii.OVAKJA, s.r.o. 
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• v 2 6. 09. 2011 
V Bratislave dna: . . . ..... . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . 




