RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA
uzatvorená podľa ustanovenia §-u 409 a nasl.
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
( ďalej len „ rámcová zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare ).
I. Zmluvné strany.

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. 3209/N
DIČ : 31427855/628
Kontakt : tel./fax 037/7768711, 7768741, e-mail delux@delux.sk
Bankové spojenie : VÚB, a. s., Nitra, číslo účtu 1497953257/0200
v mene spoločnosti konateľ Mgr. Rastislav Demeš
( ďalej len „predávajúci“ v príslušnom gramatickom tvare )
Obchodné meno : Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Sídlo : Svätoplukovo nám. 4, 950 53 Nitra
IČO : 00164895
Zápis v registri : Zriaďovacia listina č. 168/2003 zo dňa 21.10.2003
DIČ : 2021246623
Kontakt : 037/77 21 582, e-mail: anna.fülöpova@dab.sk
Bankové spojenie : štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000310609/8180
( ďalej len „kupujúci“ v príslušnom gramatickom tvare ) .
II. Predmet zmluvy.
(1)

(2)

(3)

(4)

Predávajúci sa zaväzuje, že za podmienok ďalej v rámcovej zmluve dohodnutých bude pre
kupujúceho dodávať tovar – Hygienické potreby, zároveň kupujúcemu umožní nadobudnúť
vlastnícke právo k tovaru a kupujúci sa zaväzuje, že za dodávaný tovar predávajúcemu zaplatí
kúpnu cenu. Ceny obsahuje príloha č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
Predaj a kúpa tovaru podľa predchádzajúceho článku rámcovej zmluvy sa bude uskutočňovať na
základe jednotlivých kúpnych zmlúv, ktoré budú obsahovať presné vymedzenie predmetu
predaja a kúpy, presné vymedzenie doby plnenia, presné vymedzenie miesta plnenia a presné
vymedzenie výšky kúpnej ceny, pričom v ostatných otázkach sa budú predaje a kúpy tovaru
uskutočnené na základe jednotlivých kúpnych zmlúv medzi zmluvnými stranami riadiť
ustanoveniami rámcovej zmluvy.
Jednotlivé kúpne zmluvy budú uzatvárané po vzájomnej dohode zmluvných strán na základe
objednávky kupujúceho a akceptácie tejto objednávky zo strany predávajúceho, pričom po
akceptácii objednávky zo strany predávajúceho sa jednotlivá kúpna zmluva považuje za
uzavretú.
Predávajúci je povinný po obdržaní ústnej alebo písomnej objednávky kupujúceho, ktorá musí
obsahovať uvedenie požadovaného tovaru a jeho množstva, požadovanej doby plnenia,
požadovaného miesta plnenia, navrhovanej výšky kúpnej ceny, na túto objednávku reagovať :
a)
v prípade, že predávajúci nemôže z akýchkoľvek dôvodov objednávku akceptovať,
oznámi kupujúcemu bez zbytočného odkladu svoje pripomienky k objednávke. V tomto
prípade sa jednotlivá kúpna zmluva považuje za uzavretú až momentom kedy kupujúci
vyjadrí súhlas s objednávkou vrátane pripomienok k nej vznesených zo strany
predávajúceho. V prípade, že kupujúci nebude súhlasiť s pripomienkami predávajúceho
k objednávke, k uzavretiu jednotlivej kúpnej zmluvy nedôjde; to však nevylučuje možnosť
zaslania novej objednávky zo strany kupujúceho,
b)
v prípade, že predávajúci objednávku akceptuje, oznámi kupujúcemu jej akceptáciu, a to
formou potvrdenia prijatia objednávky ak o to kupujúci výslovne požiadal alebo ak
to predávajúci považuje za potrebné,
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(5)
(6)

vždy však minimálne formou potvrdenia termínu dodávky pred samotným dodaním
tovaru.
V prípade, že dôjde k okamžitému odberu tovaru samotným kupujúcim, jednotlivá kúpna
zmluva sa považuje za uzavretú momentom dodania tovaru kupujúcemu.
Z rámcovej zmluvy samotnej pre predávajúceho nevyplýva povinnosť dodať tovar a pre
kupujúceho nevyplýva povinnosť tovar objednať a kúpiť.
III. Predmet plnenia.

Presné vymedzenie tovaru ( kvalitatívne a kvantitatívne ), ktorý bude predmetom predaja a kúpy budú
obsahovať jednotlivé kúpne zmluvy.
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, pričom v prípade, že preprava tovaru do miesta plnenia
bude realizovaná predávajúcim, v kúpnej cene bude zahrnutá aj cena za prepravu tovaru do
miesta plnenia.
Predávajúci je oprávnený fakturovať kúpnu cenu najskôr momentom prevzatia tovaru
kupujúcim, najneskôr je povinný faktúru vystaviť do 5 dní po obdržaní dodacieho listu,
v ktorom bude kupujúcim potvrdené prevzatie tovaru. Predávajúci je povinný faktúru doručiť
kupujúcemu do miesta sídla kupujúceho, ibaže kupujúci prevzal faktúru pri prevzatí tovaru.
Faktúra vystavená predávajúcim musí obsahovať označenie faktúry a jej poradové číslo,
označenie predávajúceho a kupujúceho ( s uvedením obchodného mena, sídla, IČO a DIČ )
miesto dodania tovaru, názov a množstvo dodaného tovaru, dátum uskutočnenia zdaniteľného
plnenia ( deň 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.
Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu do 14 dní po tom, čo mu bude faktúra doručená.
Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu bezhotovostným prevodom príslušnej sumy na účet
predávajúceho, pričom kúpna cena sa považuje za uhradenú momentom kedy dôjde k pripísaniu
príslušnej sumy na účet predávajúceho.
V. Doba plnenia.

(1)
(2)

Presné stanovenie doby plnenia budú obsahovať jednotlivé kúpne zmluvy, a to s uvedením
doby, počas ktorej má byť tovar predávajúcim kupujúcemu dodaný.
Predávajúci je povinný tovar dodať v dobe plnenia stanovenej v jednotlivej kúpnej zmluve a
kupujúci je povinný tovar prevziať v dobe plnenia stanovenej v jednotlivej kúpnej zmluve.
VI. Miesto plnenia.

(1)
(2)

Presné stanovenie miesta plnenia budú obsahovať jednotlivé kúpne zmluvy, a to s uvedením
presnej adresy miesta plnenia.
Predávajúci je povinný tovar dodať v mieste plnenia stanovenom v jednotlivej kúpnej zmluve a
kupujúci je povinný tovar prevziať v mieste plnenia stanovenom v jednotlivej kúpnej zmluve.
VII. Všeobecné dodacie podmienky.

(1)

(2)
(3)

Predávajúci splní svoju povinnosť tovar kupujúcemu dodať jeho pripravením k prevzatiu v dobe
plnenia a v mieste plnenia dohodnutými v jednotlivej kúpnej zmluve spolu s odovzdaním
dokladov k tovaru sa vzťahujúcich kupujúcemu ( dodací list ).
Predávajúci je povinný tovar zabaliť tak, aby počas jeho prepravy a uskladnenia nemohla byť
narušená kvalita a vlastnosti samotného tovaru, ako aj jeho obalu.
Nebezpečenstvo zničenia, straty, poškodenia alebo znehodnotenia tovaru prechádza na
kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo ak tak neurobí včas, v čase,
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(4)

keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar
neprevezme.
Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím od predávajúceho.
VIII. Zodpovednosť za vady tovaru.

(1)

(2)
(3)

(4)

Zodpovednosť za vady tovaru, ako aj nároky z vád tovaru sa spravujú ustanoveniami §-u 422
a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov s odchýlkami
stanovenými v nasledovných ustanoveniach článku VIII. rámcovej zmluvy.
Predávajúci zodpovedá len za vadu, ktorú má tovar v okamihu keď prechádza nebezpečenstvo
škody na tovare na kupujúceho.
Kupujúci je povinný tovar prezrieť najneskôr do piatich dní od prevzatia tovaru. Kupujúcemu
právo z vád tovaru neprináleží a nie je ho možné priznať, 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 zistiť pri prehliadke, ktorú je
povinný uskutočniť podľa prvej vety tohto ustanovenia článku VIII. rámcovej zmluvy.
Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku za akosť dodaného tovaru, t. j. za spôsobilosť tovaru
na použitie na obvyklý účel, a to
u čistiacich prostriedkov počas záručnej doby v trvaní 24 mesiacov,
u dezinfekčných prostriedkov počas záručnej doby v trvaní 24 mesiacov,
u osobných ochranných pracovných prostriedkov počas záručnej doby v trvaní 24
mesiacov,
u ostatného tovaru počas záručnej doby v trvaní 24 mesiacov.
IX. Sankcie.

(1)
(2)

V prípade, že kupujúci nezaplatí kúpnu cenu za dodaný tovar riadne a včas, je kupujúci povinný
zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
Právom predávajúceho na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa článku IX. ods. 1 rámcovej zmluvy
nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu škody spôsobenej kupujúcim porušením
povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.
X. Doba platnosti zmluvy.

(1)
(2)

Platnosť a účinnosť rámcovej nastáva jej podpisom oboma zmluvnými stranami
Rámcová zmluva je uzavretá na dobu určitú, t.j. od 01.01.2018 do 31.12.2018.
XI. Zánik zmluvného vzťahu.
Dohoda.

(1)

Zmluvný vzťah medzi účastníkmi rámcovej zmluvy je možné kedykoľvek počas platnosti
rámcovej zmluvy ukončiť na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán, a to ku dňu,
ktorý bude v tejto dohode o zániku zmluvného vzťahu výslovne určený
Výpoveď.

(2)
(3)
(4)

Zmluvný vzťah medzi účastníkmi rámcovej zmluvy je možné ukončiť na základe výpovede
jednej zo zmluvných strán.
Výpoveď musí mať písomnú formu a musí byť doručená druhému účastníkovi zmluvného
vzťahu.
Povinnosť doručiť výpoveď sa splní, len čo druhá zmluvná strana výpoveď prevezme alebo len
čo ju pošta vrátila ako nedoručiteľnú, alebo ak doručenie výpovede bolo zmarené konaním alebo
opomenutím tej zmluvnej strany, ktorej sa výpoveď doručuje. Účinky doručenia nastanú aj
vtedy, ak zmluvná strana, ktorej sa výpoveď doručuje, prijatie výpovede odmietne.
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(5)

(6)

(7)

Predávajúci môže rámcovú zmluvu vypovedať z dôvodu porušenia alebo riadneho a včasného
neplnenia ktorejkoľvek z podmienok rámcovej zmluvy zo strany kupujúceho alebo z dôvodu
ukončenia činnosti, na základe prevádzkovania ktorej predávajúci dodával kupujúcemu tovar
podľa rámcovej zmluvy alebo z dôvodu, že podmienky stanovené rámcovou zmluvou sa stali
pre predávajúceho nevýhodné.
Kupujúci môže zmluvu vypovedať z dôvodu porušenia alebo riadneho a včasného neplnenia
ktorejkoľvek z podmienok tejto zmluvy zo strany predávajúceho alebo z dôvodu ukončenia
činnosti, na účely prevádzkovania ktorej kupujúci odoberal od predávajúceho tovar podľa
rámcovej zmluvy alebo z dôvodu, že podmienky stanovené rámcovou zmluvou sa stali pre
predávajúceho nevýhodné.
V prípade výpovede rámcovej zmluvy zmluvný vzťah medzi účastníkmi rámcovej zmluvy
zaniká uplynutím výpovednej doby, ktorá je jeden mesiac. Výpovedná doba začína plynúť
prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď rámcovej
zmluvy doručená.
Spoločné ustanovenia k zániku zmluvného vzťahu.

(8)

Zánik zmluvného vzťahu sa nedotýka právnych vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim,
ktoré vznikli na základe rámcovej zmluvy a jednotlivých kúpnych na základe rámcovej zmluvy
uzavretých počas jej platnosti a účinnosti.
XII. Záverečné ustanovenia.

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky majetkové spory, ktoré vznikli alebo vzniknú z rámcovej
zmluvy či v súvislosti s rámcovou zmluvou budú riešené predovšetkým zmierom. Pokiaľ sa
nepodarí takéto spory vyriešiť do 30 ( tridsiatich ) dní od ich vzniku, budú tieto spory
prednostne riešené v rozhodcovskom konaní pred rozhodcovským súdom podľa zákona č.
244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov.
Rámcová zmluva obsahuje všetky medzi zmluvnými stranami dohodnuté práva a povinnosti.
Akékoľvek zmeny alebo doplnky rámcovej zmluvy je potrebné vypracovať v písomnej forme,
pričom platnými a účinnými sa stanú až po ich podpise oboma zmluvnými stranami. Požiadavka
písomnosti zmien a doplnení rámcovej môže byť taktiež zmenená len v písomnej forme. Ústne
vedľajšie 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, pričom každá zo zmluvných strán
obdrží jej jedno vyhotovenie.
Rámcová zmluva bola účastníkmi prečítaná a keďže znenie tejto je v súlade s prejavom ich
slobodnej a vážnej vôle, bola nimi dnešného dňa na znak súhlasu podpísaná.

Vo Vrábľoch, dňa 25.11.2017

________________________________

________________________________

kupujúci

predávajúci
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Príloha č.1

Cenová ponuka pre DAB v Nitre na rok 2018
Hygienické potreby

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vybrané druhy tovarov
Utierka pap. Katrin, Ultima Towell
2vrst.
PK Matic Zl 100m 2 vrstvy celulóza
P.T. Jumbo 270 2 vrst biely
P.T. Jumbo 190 2 vrst biely papernet
P.T. Katrin 68m 2 vrst.
P.T. Jumbo 190 1 vrst
P.T. Jumbo 260 1 vrst
P.T. Jumbo 260 2 vrst. celulóza
P.T. Jumbo 280 1 vrst.
P.T. Jumbo 280 2 vrst celulóza

cena 1
počet roliek rolky bez DPH%
v balíku
DPH
6
6
6*
12
36
6
6
6
6
6

*potrebné brať na celé balenia

Vo Vrábľoch, dňa 24.11.2017
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4,68
3,60
2,10
1,05
0,34
0,35
0,75
1,29
0,75
1,62

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

cena 1
rolky s
DPH
5,62 €
4,32 €
2,52 €
1,26 €
0,41 €
0,42 €
0,90 €
1,55 €
0,90 €
1,94 €

