RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA
uzatvorená pod ľa ustanovenia §-u 409 a nasl.
zákona C. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v zneni neskorších predpisov
dalej len ,, rámcová zmluva v prisiušnom gramatickom tvare ).
l. Zmluvné stranv.

Obchodné meno : DELUX s. r. o.
Sídlo : Hlavná 1893, 952 01 Vráble
Ičo : 31427855
Zápis v registri : obchodný register OS Nitra, oddiel Sro, vložka č . 3209ĺN
DIČ : 31427855/628
Kontakt : tel./fax 037/776871 1. 7768741, e-mail de1uxde1ux.sk
Bankové spojenie : VUB, a. s., Nitra, č íslo ú
v mene spolo čnosti konatel Mgr. Rastislav Demeš
(dalej len ,,predávajúci v príslušnom gramatickom tvare)

Obchodné meno : Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Sídlo: Svätoplukovo nám. 4, 950 53 Nitra
: 00164895
Zápis v registri : Zriadovacia listina č . 168/2003 zo d ňa 21.10.2003
DIC : 2021246623
Kontakt : 037/77 21 582, e-mail: anna.fliläpovadab.sk
Bankové spojenie : štátna pokladnica
Císlo účtu: 7000310609/8180
(dalej len ,,kupujúci v príslušnom gramatickom tvare).

Ico

11. Predmet zmluvy.
(1)

(2)

(3)

(4)

Predávajúci sa zaväzuje, že za podmienok dalej v rámcovej zmluve dohodnutých bude pre
kupujúceho dodávat tovar - Hyienické potreby, zárove ň kupujúcemu umožní nadobudnú ť
viastnícke právo k tovaru a kupujúci sa zaväzuje, že za dodávaný tovar predávajúcemu zaplatí
kúpnu cenu.
Predaj a kúpa tovaru podla predchádzajúceho článku rámcovej zmluvy sa bude uskuto čňovat na
základe jednotlivých kúpnych zmlúv, ktoré budú obsahovat presné vymedzenie predmetu
predaja a kúpy, presné vymedzenie doby pinenia, presné vymedzenie miesta pinenia a presné
vymedzenie výšky kúpnej ceny, pri čom v ostatných otázkach sa budú predaje a kúpy tovaru
uskutočnené na základe jednotlivých kúpnych zmlúv medzi zmluvnými stranami riadit
ustanoveniami rámcovej zmluvy.
Jednotlivé kúpne zmluvy budú uzatvárané po vzájomnej dohode zmluvných strán na základe
objednávky kupujúceho a akceptácie tejto objednávky zo strany predávajúceho, pri čom po
akceptácii objednávky zo strany predávajúceho sa jednotlivá kúpna zmluva považuje za
uzavretú.
Predávajúci je povinný po obdt•žaní ústnej alebo písomnej objednávky kupujúceho. ktorá rnusí
obsaliovať uvedenie požadovaného tovarii ajelio rnnožstva, požadovanej doby pineiiia.
požadovaného rniesta pinenia. iiavrliovanej výšky kúpiiej ceny, na túto objednávku reagova ť
v prípade, že predávajúci nernúže z akýchkolvek dúvodov objednávkii akceptova ť,
a)
oznámi kupujúceniu bez zbvto č ného odkladLi svoje pripomienky k objediiávke. V toiiito
prípade sa jednotlivá kúpna zmluva považuje za uzavretú až iiiornentoni kedy kupujúci
v.jadrí súlilas s ohjediiávkou vrátaiie pripomienok k nej vziiesených zo stt -aiiy
predávajúceho. V prípade. že kupiijúci iiebiide súhlasi ť s pripoiiiietikatiii predávajúceho
k ohjednávke. k uta retiii jednotlivej kúpiiej zrnluvv iiedújde: to však nev\ Iu č uje inožnos ť
zaslania novej ohjedná k zo strany kupuj(iceho.
pripade. že predávajúci objeclnávku akceptuje. oznámi kupujúcernujej akceptáciu. a to
b)
slone požiadal aleho ak
forrnou pot rcletiia pri .jatia objec1ná k ak o to kupujúci
to predávajúci považuje za potrehné.

vždy však rninimálne forrnou potvrdenia terrnínu dodávky pred samotným dodaiiírn
tovaru.
V prípade, že djde k okamžitérnu odberu tovaru samotiiým kupujúcim, jednotlivá kúpna
zmluva sa považuje za uzavretú rnomentom dodania tovaru kupujúcemu.
Z rámcovej zrnluvy samotiiej pre predávajúceho nevyplýva poviiinos ť dodat tovar a pre
kupujúceho iievyplýva poviniiost tovar objedna ť a kúpit.
-

(5)
(6)

111. Predmet pinenia.
Presné vyrnedzenie tovaru ( kvalitatívne a kvantitatívne ), ktorý bude predmetorn predaja a kúpy budú
obsahovat jednotlivé kúpne zm l uvy.
Iv. Kúpna cena.
(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

Presné stanovenie výšky kúpnej ceny za tovar, ktorý bude predmetom predaja a kúpy, budú
obsahovať jednotlivé kúpne zmluvy, pri čom v prípade, že preprava tovaru do miesta pinenia
bude realizovaná predávajúcirn, v kúpnej cene bude zahrnutá aj cena za prepravu tovaru do
miesta pinenia.
Predávajúci je oprávnený fakturovat kúpnu cenu najskr momentom prevzatia tovaru
kupujúcim, najneskr je povinný faktúru vystavit do 5 dní po obdržaní dodacieho listu,
v ktorom bude kupujúcim potvrdené prevzatie tovaru. Predávajúci je povinný faktúru doru č it
kupujúcemu do rniesta sídla kupujúceho, ibaže kupujúci prevzal faktúru pri prevzatí tovaru.
Faktúra vystavená predávajúcirn musí obsahovat ozna čenie faktúry ajej poradové číslo,
označenie predávajúceho a kupujúceho ( s uvedením obchodného rnena, sídla, I ČO a DI Č )
miesto dodania tovaru, názov a množstvo dodaného tovaru, dáturn uskuto čnenia zdanitelného
pinenia ( de ň dodania tovaru ), dátum vyhotovenia faktúry, cenu dodaného tovaru bez DPH,
sadzbu a celkovú výšku DPH, cenu dodaného tovaru s DPH, bankové spojenie predávajúceho
a údaj splatnosti.
Kupujúcije povinný uhradit kúpnu cenu do 14 dní po tom, čo rnu bude faktúra doru čená.
Kupujúci je povinný uhradit kúpnu cenu bezhotovostným prevodom príslušnej sumy na ú čet
predávajúceho, pri č om kúpna cena sa považuje za uhradenú momentom kedy djde k pripísaniu
príslušnej sumy na ú čet predávajúceho.
V. Doba pinenia.

(1)
(2)

Presné stanovenie doby pinenia budú obsaliovat jednotlivé kúpne zmluvy, a to s uvedením
doby, poč as ktorej má byt tovar predávajúcim kupujúcemu dodaný.
Predávajúci je povinný tovar dodat v dobe pliienia stanovenej vjednotlivej kúpnej zmluve a
kupujúcije poviniiý tovar prevziat v dobe pinenia stanovenej vjednotlivej kúpnej zmluve.
vI. Miesto pinenia.

(1)
(2)

Presiié stanoveiiie miesta pinetiia budú obsahova ť jednotlivé kúpne zmluvy, a to s uvedenírn
presnej adresy rniesta pliienia.
Predávajúci je povinný tovar doda ť v rnieste pinenia stanovenorn v jediiotlivej kúpnej zrnluve a
kupujúcije povinný tovar prevzia ť v rnieste pinenia stanovenorn vjednotlivej kúpiiej zmluve.
vII. Všeobecné doclacie podmienky.

(1)

(2)
(3)

Predávajúci spiní svoju poviiiiiosť tovar kupujúceiiiu dodať jelio pripravenírn k prevzatiu v dobe
pinenia a iiiieste pliienia doliodnutiiii v jednotlivej kúpiiej ziiiluve spolu s odovzdanírn
clokiadov k tovaru sa vzť ahujúcicli kupujúcernu ( dodací list ).
Predávajúci jc poviiiii tovar zabal i ť tak, abN po č as jeho prepra \ a iiskladnenia iieniolila b ť
narušeiiá kvalita a vlastnosti sarnotného tovaru. ako aj jeho ohalu.
ebezpe č enst o zni č enia. strat ,_ poškodenia aleho zneliodnotcnia tovaru prechádza iia
kupLijúcelio č ase. ke ď prevezrne toNar od predávajúceho. alebo ak tak neurobí v čas. v č ase.
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(4)

ked rnu predávajúci urnožní naklada ť s tovarorn a kupujúci poruší zrnluvu týrn, že tovar
neprevezrne.
Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovarujeho prevzatírn od predávajúcelio.
vIII. Zodpovednost za vady tovaru.

(1)

(2)
(3)

(4)

Zodpovednos ť za vady tovaru, ako aj nároky z vád tovaru sa spravujú ustanoveniarni §-u 422
a nasl. zákoiia č . 513/1991 Zb. Obcliodný zákonník v znení neskorších predpisov s odchýlkarni
stanovenými v nasledoviiýcli ustanoveiiiacli č lánku VIII. rámcovej zrnluvy.
Predávajúci zodpovedá len za vadu, ktorú má tovar v okamihu ke ď precliádza nebezpe čenstvo
škody na tovare na kupujúceho.
Kupujúci je povinný tovar prezrie ť iiajneskr do piatich dní od prevzatia tovaru. Kupujúcemu
právo z vád tovaru neprináieží a nie je lio možné prizna ť, ak kupujúci písomne nepodá
predávajúcemu správu o vadách tovaru do piatich dní po tom, čo kupujúci vady zistil alebo po
tom, čo kupujúci pri vynaložení odbornej starostlivosti mal vady zistit pri prehliadke, ktorú je
povinný uskutočnit pod ľa prvej vety tohto ustanovenia č lánku VIII. rámcovej zmluvy.
Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku za akost dodaného tovaru, t. j. za spsobilos ť tovaru
na použitie na obvyklý účel, a to
u č istiacich prostriedkov po čas záručnej doby v trvaní 24 mesiacov,
u dezinfekčných prostriedkov po čas záru čnej doby v trvaní 24 mesiacov,
u osobných ochranných pracovných prostriedkov po čas záru čnej doby v trvaní 24
mesiacov,
u ostatného tovaru po čas záru čnej doby v trvaní 24 mesiacov.
Ix. Sankcie.

(1)
(2)

V prípade, že kupujúci nezaplatí kúpnu cenu za dodaný tovar riadne a v čas,je kupujúci povinný
zaplatit predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0, 1 % z dlžnej sumy za každý de ň omeškania.
Právom predávajúcelio na zaplatenie zmluvnej pokuty podla č lánku Ix. ods. I rámcovej zmluvy
nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu škody spsobenej kupujúcim porušenírn
povinnosti, na ktorú sa vztahuje zmluvná pokuta.
X. Doba platnosti zmluvy.

(1)
(2)

Platnosť a úč innost rárncovej nastávajej podpisom oboma zmluvnými stranami
Rámcová zmluvaje uzavretá na dobu ur č itú, t.j. od 01.01.2016 do 31.12.2016.

xI. Zánik zmluvného vztahu.
Dohoda.
(1)

Zrnluvný vzťah iiiedzi ú č astníkrni rárncovej zrnluvy je rnožiié kedyko ľvek počas platiiosti
rárncovej zrnluvy ukon č iť na základe písornnej doiiody obocli zrnluviicli strán. a to ku d ň u,
ktorý bude v tejto doliode o záiiiku zrnluvného vztahu výslovne lir četiý
Výpoved.

(2)
(3)
(-t)

Zrnlltvn
ztah tiiedzi ú časttiíknii rátiicovej zrnluvy je možné ltkoti č i ť iia základe výpovede
jednej zo zrnluvncli stráti.
Vpoveď tiiusí niaf písomtiú formu a rnusi by ť doru č ená druhétiiu ú č astníkovi zrnlltvtiého
vztahLl.
Po\ innosf clotu č it vpo\ eď sa spiní. len č o druhá zrnluviiá strana vpove ď pieveziiie aleho lcti
č oju pošta vrátila ako necloru č itc ľnú. alebo ak doru čenie vpovede holo zrnarené koianím alebo
opomenutírn tej zmlLIvnej straiiv. ktorej sa vpove ď doru č uje. U č inkv dorLi č etiia nastanú aj
vted\ . ak ztnlu\ ti ň strana. ktorcj sa vvpoved doru č uje. prijatie vpo\ ecle odrniettie.
-

j -

//7,

(5)

(6)

(7)

Predávajúci niäže rárncovú zrn!uvu vypoveda ť z dävodu porušenia aiebo riadneho a v časného
nepinenia ktorejkolvek z podrnienok rámcovej zrnluvy zo straiiy kupujúceho alebo z dävodu
ukon čeiiia č innosti, na zákiade prevádzkovaiiia ktorej predávajúci dodával kupujúcemu tovar
pod ľa rámcovej zmluvy alebo z dävodu, že podmienky stanovené rámcovou zmluvoLi sa stali
pre predávajúceho nevýhodiié.
Kupujúci rnäže zmluvu vypoveda ť z dävodu porušeiiia alebo riadneho a v č asného nepliienia
ktorejko ľvek z podmienok tejto zrnluvy zo straiiy predávajúceho alebo z dävodu ukoii čeiiia
č innosti, na účely prevádzkovania ktorej kupujúci odoberal od predávajúceho tovar pod ľa
rámcovej zmluvy alebo z dävodu, že podmienky staiiovené rárncovou zmluvou sa stali pre
predávaj úceho nevýhodné.
V prípade výpovede rámcovej zmluvy zmluvný vztah rnedzi ú častníkmi rámcovej zrnluvy
zaniká uplynutím výpovednej doby, ktorá je jeden mesiac. Výpovedná doba za č ína plynúť
prvélio d ňa kalendárneho mesiaca iiasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoved rámcovej
zmluvy doručená.
Spoločné ustanovenia k zániku zmluvného vztahu.

(8)

Zánik zmluvného vztahu sa nedotýka právnych vztahov medzi predávajúcim a kupujúcim,
ktoré vznikli na základe rámcovej zmluvy ajednotlivých kúpnych na základe rámcovej zmluvy
uzavretých počas jej platnosti a ú č innosti.
xII. Záverečné ustanovenia.

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky majetkové spory, ktoré vzniklj alebo vzniknú z rámcovej
zrnluvy č i v súvislosti s rámcovou zmluvou budú riešené predovšetkým zmierom. Pokial sa
nepodarí takéto spory vyriešit do 30 ( tridsiatich ) dní od ich vzniku, budú tieto spory
prednostne riešené v rozhodcovskorn konaní pred rozhodcovským súdom podla zákona č .
244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov.
Rámcová zmluva obsahuje všetky medzi zmluvnými stranami dohodnuté práva a povinnosti.
Akékolvek zmeny alebo dopinky rámcovej zmluvy je potrebné vypracovat v písomnej forme,
pri čom platnými a ú č innými sa stanú až po ich podpise oboma zmluvnými stranami. Požiadavka
písomnosti zmien a dopinení rámcovej mäže byt taktiež zmenená Ien v písomnej forme. Ustne
vedlajšie dohody k rámcovej zmluve neexistujú.
Rámcová zmluva, ako aj ostatné v rámcovej zmluve výslovne neupravené práva a povinnosti
zmluvných strán sa spravujú zákonom č . 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov.
Rámcová zmluva bola spísaná vo dvoch vyhotoveniach, pri čom každá zo zmluvných strán
obdržíjej jedno vyhotovenie.
Rámcová zmluva bola ú častníkrni pre č ítaná a kedže znenie tejto je v súlade s prejavom ich
slobodnej a vážnej väle, bola nimi dnešného d ňa iia znak súhlasu podpísaná.
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Cenová ponuka pre DAB v Nitre na rok 2016
Hygienické potreby

1.
2.
3.
4.

Vybrané druhy tovarov
Utierka pap. Katrin, Ultima Towell 2vrst.
P.T.Jumbo 270 2 vrst biely
P.T. Jumbo 190 2 vrst biely papernet
P.T -Katrin 68m 2 vres.

ks/párlllg
1 bal.
1 bal.
1 bal.
1 bal.

cena bez DPH
4.68
2,12
1,05
0,34

cena spolu bez DPH:
DPH2O%:
cena spolu vrátane DPH:

DPH%
20
20
20
20

cena s DPH
562 €
2,54 €
1,26 €
0,41 €

8,19 €
1,64€
9,83 €

