
Rámcová kúpna zmluva
Uzavretá v súlade s ustanov.

Dodávateľ:

Obchodné meno:
Sídlo
IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:
Č. tel.:
V zastúpení:
Zapísaný v obchodnom registri:

Odberateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Prevádzka :

lČO:

DIČ:

Iban :

9 409 a nasl. Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami

Villa Ursí s. r. o. reg. soc. Podnik
Iliašovce 231 , 053 11

53773853
2121488358
SK2121488358
SLSP: SK83 0900 0000 0051 8689 3865
0948 897 301
Anna Frankovičová
Okresného súdu Košice 1, odd. Sro vl. 51474/V

Humanitár n.o. Centrum psychosociálnej a ošetrovateľskej starostlivosti
Škultétyho 19, 080 01 Prešov
Probstnerova cesta 6 , Levoča 054 01
37886932
2022062526
SK45 0200 0000 0020 6708 1553

I. Predmet plnenia

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar podľa objednávky. Kupujúci sa zaväzuje tento tovar prevziať a zaplatiť kúpnu
cenu.

ll. Termin plnenia

Dodávky tovaru, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, budú plnené priebežne podľa objednávok kupujúceho.

Povinnosti predávajúceho:

Ill. Podmienky dodávky

]. Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar v akosti a prevedení určenom STN, pripadne súvisiacimi právnymi
predpismi a odovzdať doklady, ktoré sa na daný tovar vzťahujú.

2. Predávajúcije povinný dodať tovar v deň uvedený na písomnej objednávke kupujúceho, resp. podľa
dohodnutého termínu v pripade telefonickej alebo mailovej objednávky zadanej zmluvne poverenou osobou
kupujúceho.

3. Predávajúci sa zaväzuje v prípade nedodržania zmluvných podmienok zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 33,- Eur.

Povinnosti kupujúceho:
l. Určiť zmluvne zodpovednú osobu za objednávanie a preberanie tovaru.
2. Kupujúci potvrdí prevzatie výrobkov na dodacom liste v hmotnostných jednotkách.
3. Kupujúci je povinný dohodnutú kúpnu zmluvu za dodané výrobky v stanovenej lehote zaplatiť.



IV. Kúpna cena a spôsob úhrady

4. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že kúpna cena bude upravovaná smerom nadol i nahor za dodávané výrobky
vzhľadom na zmenu cien nakupovaných tovarov a ďalších zložiek prevádzkových nákladov. Pre určenie ceny
výrobkovje rozhodujúci mesiac, v ktorom sú výrobky dodané. Predávajúci oznámi úpravu ceny kupujúcemu
písomne - mailom do 3 dní pred úpravou ceny.

5. Kúpnu cenu vyúčtuje predávajúci kupujúcemu faktúrou podl'a odobraného množstva výrobkov na dod. Listoch.
Jej lehota splatnosti je 14 dní, od jej doručenia. Za deň zaplatenia sa v zmysle ust. 9 339 odst. 2 Obchodného
zákonníka považuje deň, ked'sú peňažné prostriedky pripísané na účet veriteľa, tj. predávajúceho.

6. Pri nákupe za hotové je kúpna cena vyúčtovaná predávajúcim podl'a skutočne odobratého množstva bločkom
vytlačeným z registračnej pokladne doručeným pri dodávke tovaru, ktoré kupujúci uhradí v hotovosti pri
prevzatí tovaru.

V. Akosť tovaru a zodpovednosť za vady

1. Predávajúci zodpovedá za obvyklú, či záväzne stanovenú akosť dodaného tovaru, vrátane neprekročenia 1/3
z celkovej doby spotreby určenej výrobcom. Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúceho upozorni na prípadné vady,
či kvalitatívne odchýlky v akosti tovaru, pokiaľsú mu známe. Predávajúci nezodpovedá za vady, na ktoré
kupujúceho vopred upozornil, prípadne, za ktoré bola dohodnutá zľava z ceny tovaru. Kupujúci je povinný bez
zbytočného odkladu predávajúcemu oznámiť vady na tovare, ktoré zistí, najneskôr však v dobe spotreby, resp.
v záručnej dobe stanovenej výrobcom. Toto sa nevzťahuje na vady zrejmé pri prevzatí tovaru, ktoré je kupujúci
povinný reklamovať pri prevzatí tovaru.

2. Zodpovednosť predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť nevzniká, ak tieto vady boli
spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci
alebo osoby, s ktorých pomocou predávajúci plnil svoj záväzok.

Vl. Úrok z omeškania

Ak je kupujúci v omeškaní faktúry, je povinný zaplatiť úrok z omeškania v zmysle 9 369 a 9 502 Obchodného zákonníka vo
výške 0,025 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.
Zmluvné strany sa dohodli, že ak kupujúci bude v omeškaní viac ako 10 dní po splatnosti faktúr, predávajúci môže po
predchádzajúcom písomnom upozornení pozastaviť dodávky tovarov.

VII. Nadobudnutie vlastníckeho práva

Účastníci zmluvy sa dohodli, že kupujúci nadobúda vlastnícke právo k zakúpeným výrobkom ich prevzatím.

VIII. Záverečné ustanovenia

7. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2023.
8. Predávajúci vyhlasuje, že plni všetky povinnosti vyplývajúce z platnej legislatívy, najmä ustanovené zákonom:

- č. 119/2010 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
vrátane súvisiacich vykonávacích predpisov.
— č. 529/2002 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
vrátane súvisiacich vykonávacích predpisov.
- č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,



vrátane súvisiacich vykonávacích predpisov.
Predávajúci sa zaväzuje toto vyhlásenie zachovať platné v celom rozsahu počas trvania zmluvného vzťahu. Kupujúci
potvrdzuje, že vyhlásenie predávajúceho podľa predchádzajúcej vety je podstatné a jeho porušenie je dôvodom
k odstúpeniu kupujúceho od kúpnej zmluvy.9. Ak dôjde k zániku ktorejkoľvek zo zmluv ych strán, je táto povinná túto skutočnosť bez zbytočného odkladu písomne
oznámiť druhej strane.

Predávajúci:

kupujúci
/1


